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RESUMO 

 

A ocorrência de desastres naturais em virtude da ocorrência de extremos de precipitação e vazão 

vem se tornando uma realidade cada vez mais comum no mundo. Na maioria dos casos, a 

inexistência de planos de prevenção e minimização de impactos, associados à falta de gestão 

adequada por parte dos órgãos públicos maximiza os danos e prejuízos dos quais toda a 

população está sujeita. No Brasil, as regiões hidrográficas determinam o gerenciamento hídrico 

em todo o território. No entanto, vale destacar que as metodologias e soluções criadas para 

enfrentar tais estresses não são necessariamente iguais para qualquer região, haja vista que cada 

uma delas apresenta características distintas seja na economia, no âmbito social, demográfico e 

na gestão da água ofertada. Nesse contexto, a pesquisa apresenta como objetivo estimar a 

recorrência de extremos de precipitação intensa associado aos níveis vazão, bem como buscar 

a relação existente com as características físicas, socioeconômicas e demográficas nas regiões 

hidrográficas do São Francisco e do Paraná. Para tanto, utilizaram-se três conjuntos de dados, 

foram eles: meteorológicos, hidrológicos e demográficos, com séries temporais compreendidas 

entre 1988 e 2017. Os dados de precipitação foram obtidos junto ao Instituto Nacional de 

Meteorologia e Agência Nacional de Águas. Os dados de vazão foram oriundos da Agência 

Nacional de Águas. Além disso, as informações a respeito de demografia foram obtidas a partir 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na metodologia, empregou-se a estatística 

descritiva dos dados de precipitação e vazão, juntamente com a análise de agrupamento capaz 

de identificar sub-regiões homogêneas de precipitação e vazão em cada região hidrográfica. A 

geração dessas sub-regiões homogêneas foi testada mediante a aplicação do Índice de 

Silhouette. Logo após, as sub-regiões foram inseridas na Teoria de Valores Extremos a fim de 

gerar a estimação dos períodos de retorno de eventos extremos de precipitação e vazão intensa. 

Posteriormente, a análise de informações acerca das características físicas, socioeconômicas e 

demográficas possibilitou a análise do uso e ocupação do solo de áreas suscetíveis à ocorrência 

de fenômenos desse porte. Em seguida, o teste qui-quadrado verificou a existência ou não de 

associação entre as sub-regiões diante dos aspectos e características em questão. Os resultados 

indicaram a formação de quatro sub-regiões homogêneas de precipitação nas duas regiões 

hidrográficas estudadas. Os cenários para a recorrência de eventos de precipitação intensa e 

relacionados ao perfil hidrológico de vazão para as sub-regiões mostram o elevado grau de 

severidade pelo qual determinados agrupamentos podem vir a ser submetidos, além de que o 

uso e ocupação do solo destas regiões hidrográficas vêm sendo alterado bruscamente nos 

últimos anos. Ressalta-se, que o crescimento urbanístico da maioria das cidades e a alteração 

das áreas naturais para a prática de cultivos agrícolas e agropecuária extensiva podem agravar 

os inúmeros danos em decorrência dos cenários previstos para sub-regiões homogêneas 

inseridas nas duas regiões hidrográficas.   

Palavras-chave: Análise de agrupamento, sub-regiões homogêneas, teoria dos valores 

extremos. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The occurrence of natural disasters due to extreme extremes of reasoning and flow is an 

increasingly common reality in the world. In most cases, the lack of prevention and mitigation 

plans associated with lack of management by public agencies maximizes damages and losses. 

In Brazil, hydrographic regions determine water management throughout the territory. 

However, it is worth emphasizing that the methodologies and solutions created to face such 

stresses are not necessarily the same for any region, given that each of them presents different 

characteristics in the economy, social, demographic and water management. In this context, the 

research aims to estimate the recurrence of rainfall, as well as to search the existing relationship 

with the physical, socioeconomic and demographic characteristics in the hydrographic regions 

of São Francisco and Paraná. For that, three data sets were used: meteorological, hydrological 

and demographic data with time series between 1988 and 2017. Rainfall data were obtained 

from the National Institute of Meteorology and National Water Agency. The streamflow data 

came from the National Water Agency. In addition, information on demography was obtained 

from the Brazilian Institute of Geography and Statistics. In the methodology, the descriptive 

statistics of the precipitation and flow data were used, together with the cluster analysis capable 

of identifying homogeneous sub regions of rainfall and stream flow in each hydrographic 

region. The generation of these homogeneous sub-regions was tested using the Silhouette 

Index. Subsequently, the subregions were inserted in the Extreme Values Theory to generate 

the estimation of the return periods of rainfall. The analysis of information about the physical, 

socioeconomic and demographic characteristics allowed the analysis of the use and occupation 

of the soil of areas susceptible to occurrence the occurrence of phenomena of this size. The 

results indicated the formation of four homogeneous sub-regions of rainfall in the two 

hydrographic regions studied. The scenarios for the recurrence of events of rainfall and 

streamflow show the high degree of severity by which certain subregions can be submitted, and 

the use and occupation of the soil of these hydrographic regions has been changed abruptly in 

recent years. The urban growth of most cities and the change of natural areas for the practice of 

extensive agricultural and livestock farming can aggravate the numerous damages due to the 

scenarios for homogeneous sub-regions inserted in the two hydrographic regions. 

 

Key-words: Cluster analysis, homogeneous sub-regions, theory of extreme values. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A recorrência de eventos extremos de precipitação e vazão amplia cada vez mais a 

discussão acerca de quais são os principais fatores responsáveis pelos inúmeros prejuízos e 

perdas atrelados a esses fenômenos (KOBIYAMA et al., 2006; COUMOU E RAHMSTORF, 

2012). Diversos estudos têm buscado identificar mais precisamente a relação causa-efeito entre 

as alterações geradas pelo desenvolvimento humano, como: o crescimento e adensamento 

populacional em grandes centros urbanos, a supressão vegetal e o aumento do aporte de 

nutrientes em mananciais, além da intensa modificação da dinâmica do uso e ocupação do solo, 

com a ocorrência de fenômenos naturais, considerando-se que a Terra pode estar sendo sujeita 

a fenômenos similares ao ocorrido no passado, porém em um contexto diferente. Baseado nessa 

relação, o provável aumento da temperatura global atrelado à diminuição da cobertura vegetal 

e a maior emissão de gases poluentes, pode apresentar consequência em diversos outros 

fenômenos atmosféricos, como na intensidade de eventos extremos de precipitação em todo o 

globo (OBREGÓN E MARENGO, 2007; ARAÚJO, 2015). Por exemplo, estima-se que a 

intensa relação entre o homem e o meio ambiente pode estar propiciando alterações no número 

de dias de chuva e na intensidade da precipitação no continente africano, logo acarretando o 

aumento e transbordamento do nível dos rios, além de várias outras implicações no dia a dia de 

aproximadamente 300 milhões de pessoas (POHL et al., 2017). Dessa forma, presume-se que a 

disponibilidade da água doce está sendo alterada em todo o globo em virtude das modificações 

impostas ao ciclo hidrológico pela atividade humana, logo comprometendo a segurança hídrica 

e alimentar das gerações futuras (RODELL et al., 2018).      

No passado, várias civilizações foram devastadas em razão de enchentes e inundações, 

ocasionadas por extremos de chuva e vazão. Logo, o aumento da resiliência das mesmas foi 

pautado a partir da melhor compreensão adquirida durante a história acerca de melhor gerir e 

garantir a disponibilidade de seus recursos hídricos com segurança (BURNS, 1968). Apesar 

dos inúmeros incidentes enfrentados pela humanidade no decorrer de sua trajetória, a raça 

humana parece querer continuar a provar a relevância da gestão dos recursos hídricos nos dias 

atuais. É o que, por exemplo, destaca a ferramenta, Aqueduct Global Flood Analyzer, recém 

desenvolvida pela World Resources Institute em parceria com organizações de pesquisa 

holandesa, que avalia e produz análises acerca dos riscos globais de inundações. Tal 

instrumento indica que milhões de pessoas, em sua maior parte, menos favorecida em termos 
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de condições econômicas e infraestrutura, são afetadas por enchentes e inundações em todo o 

mundo nos dias atuais. A ferramenta apresenta a classificação de 164 países de acordo com 

número de pessoas afetadas. Ressalta-se ainda que os 15 primeiros colocados são países 

considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, além de representarem 80% do total 

da população afetada anualmente em todo o mundo. Países como Brasil, China e Índia estão 

entre os mais afetados pelos transbordamentos. 

Diante disto, tem-se que o planejamento é a principal ferramenta necessária para 

minimizar possíveis danos diretos e indiretos à sociedade e ao meio ambiente. Saber onde e 

como atuar são informações fundamentais para os órgãos gestores e população. Atualmente, as 

bacias hidrográficas são o principal conceito levado em consideração quando se trata de 

gerenciamento hídrico em todo o globo. Estas unidades hidrográficas correspondem a uma rede 

de drenagem formada por um rio principal e seus afluentes, sendo que a topografia do terreno 

é responsável pela delimitação da área de drenagem de maneira que é possível transpor 

fronteiras entre nações e apresentar peculiaridades no seu gerenciamento mediante às 

características e circunstâncias as quais estão submetidas. No Brasil, com o intuito de facilitar 

a administração, planejamento e a gestão das águas, criou-se em 2003 pelo Conselho Nacional 

dos Recursos Hídricos (CNRH) o conceito de regiões hidrográficas. Tal concepção, visa unir 

características naturais, sociais e econômicas similares de bacias, grupo de bacias ou sub-bacias 

hidrográficas compreendidas no território nacional. Então, evidencia-se a perspectiva além do 

simples escoamento pela rede de drenagem (ANA, 2012).  

Sabe-se que o Brasil possui dimensões continentais e dispõe de aproximadamente 14% 

dos recursos de água doce do mundo. Logo, mesmo que sejam criadas definições para facilitar 

a gestão dos recursos hídricos, a existência da necessidade de integração entre diversos órgãos 

federais, estaduais e municipais, além dos vários fatores naturais e antrópicos que influenciam 

no atendimento das demandas, tornam essa tarefa bastante complexa. O conceito de região 

hidrográfica é relacionado com as principiais doze unidades hidrográficas existentes 

completamente no território brasileiro de acordo com o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos no ano de 2003. Acrescenta-se, ainda, que as regiões hidrográficas apresentam em 

muitos casos características e problemas similares, mas que não necessariamente possuem uma 

mesma metodologia de gestão para o atendimento de demandas e prevenção de extremos.  

Entre essas doze divisões, as Regiões Hidrográficas do São Francisco (RHSF) e do 

Paraná (RHP), por exemplo, exemplificam a problemática discutida acima, tendo em vista que 

buscam atender diversas demandas de água, desde o abastecimento humano e da agricultura 

mecanizada até à geração de energia e produção industrial. Entretanto, a existência de inúmeras 
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falhas e discrepâncias entre as administrações envolvidas compromete não apenas a segurança 

da população para a recorrência de extremos de precipitação e vazão, como também impacta 

na disponibilidade da água para os mesmos. Dessa forma, os diversos sistemas atmosféricos 

capazes de influenciar no regime de chuvas e, consequentemente, no de vazões possuem o poder 

de intensificar o desequilíbrio no atendimento de demandas hídricas e no combate aos danos 

em decorrência de eventos extremos. 

Nesse contexto, o trabalho pretendeu responder aos seguintes questionamentos: (i) Qual 

o período e o nível de retorno dos eventos extremos de precipitação para sub-regiões 

homogêneas da RHSF e RHP? (ii) Existe influência dos aspectos físicos, socioeconômicos 

e demográficos durante a recorrência de extremos de precipitação e vazão em sub-regiões 

homogêneas da RHSF e RHP?  Para tais questionamentos, as hipóteses estabelecidas, 

respectivamente, são: (i) Considerando a Teoria dos Valores Extremos (TVE) é possível indicar 

o nível e período de retorno para a recorrência de extremos de precipitação e vazão em sub-

regiões homogêneas na RHSF e RHP; (ii) A complexa dinâmica das condições físicas, 

socioeconômicas e demográficas pode ser capaz de maximizar os impactos associados à 

ocorrência de extremos climáticos nas sub-regiões homogêneas inseridas nas regiões 

hidrográficas. Sendo assim, fundamentado na complexidade da gerência dos recursos hídricos 

existente nas regiões hidrográficas, o objetivo geral desta pesquisa foi determinar áreas de 

maior vulnerabilidade à recorrência de eventos extremos de precipitação e vazão na 

RHSF e RHP. Além disto, especificamente objetiva-se: 

(1) Identificar sub-regiões homogêneas na RHSF e RHP com base nas variáveis precipitação 

e vazão; 

(2) Estimar o período e nível de retorno dos eventos extremos de precipitação nas sub-regiões 

determinadas para as regiões hidrográficas; 

(3) Determinar quais sub-regiões homogêneas são naturalmente mais susceptíveis à 

ocorrência dos extremos de precipitação e vazão no âmbito de suas características físicas, 

socioeconômicas e demográficas. 

Por fim, a dissertação seguirá estruturada da seguinte forma: o Capítulo 2 descreve a 

fundamentação teórica e a revisão de literatura acerca dos conceitos que foram utilizados no 

trabalho contendo três subseções: na primeira, os eventos extremos de precipitação e vazão no 

ciclo hidrológico; na segunda, o período de retorno de eventos de extremos e os impactos 

atrelados aos sistemas naturais e antrópicos; e na última, a gestão hídrica e o planejamento para 

recorrência de eventos extremos. O Capítulo 3 apresenta a descrição da área de estudo, os 
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dados, bem como os métodos utilizados na pesquisa. Neste último caso, a metodologia 

apresenta cinco subseções, são elas: estatística descritiva, análise de agrupamento, índice de 

silhouette, teoria de valores extremos, aspectos físicos, socioeconômicos e demográficos. No 

Capítulo 4, expõe-se o artigo produzido para a obtenção dos períodos de retornos em 

decorrência de eventos extremos de precipitação em associação com os níveis de vazão obtidos 

para as sub-regiões homogêneas de precipitação. O Capítulo 5 retrata o artigo acerca das 

características naturais e antrópicas em relação à ocorrência de extremos de precipitação e 

vazão. Por último, no Capítulo 7 são descritas as considerações finais da dissertação. Descreve-

se abaixo os capítulos que originarão artigos: 

 Capítulo 4 – Oliveira, D. H. M. C.; Lima, K. C.; Spyrides, M. H. C. Eventos extremos 

de precipitação intense associado aos níveis de vazão nas regiões hidrográficas do São 

Francisco e do Paraná.  

 Capítulo 5 – Oliveira, D. H. M. C.; Lima, K. C.; Spyrides, M. H. C. Influência das 

características naturais e antrópicas na ocorrência de eventos extremos de precipitação 

e vazão na RHSF e RHP. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este tópico aborda a fundamentação teórica e revisão de literatura acerca da ocorrência 

de eventos intensos de precipitação e vazão, dos impactos decorrentes dos mesmos, bem como 

o desenvolvimento de estudos relacionados à previsão da recorrência desses fenômenos. Dessa 

forma, apresenta-se tal assunto baseado em três principais subtópicos: (2.1) Eventos extremos 

de precipitação e vazão no ciclo hidrológico; (2.2) Período de retorno de eventos extremos e os 

impactos atrelados aos sistemas naturais e antrópicos; e (2.3) Gestão hídrica e o planejamento 

para recorrência de eventos extremos. 

2.1 Eventos extremos de precipitação e vazão no ciclo hidrológico 

Secas, inundações, ondas de calor, chuvas intensas e entre outros fenômenos são 

definidos como exemplos da ocorrência de eventos extremos quando discorrem atipicamente 

para um determinado lugar ou época do ano. Tecnicamente, descreve-se que para um 

determinado evento seja considerado raro ou extremo é necessário que o mesmo esteja 

compreendido nos percentis de 10 ou 90 da função de densidade de probabilidade observada 

(IPCC, 2007). A abordagem e discussão acerca desses fenômenos ganha cada vez mais 

notoriedade na era moderna, tendo em vista a intensa e complexa relação existente com os 

ecossistemas e ciclos naturais, bem como com os sistemas humanos. Destaca-se, por exemplo, 

a ocorrência dos extremos de precipitação intensa e vazão máxima que se relacionam 

diretamente com o tempo e clima das regiões do globo, uma vez que o regime de chuvas e 

vazões no ciclo hidrológico apresentam oscilações mediante à atuação de diversos fatores 

meteorológicos como radiação solar, temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade, vento e 

precipitação, igualmente da circulação da atmosfera e dos diversos sistemas atmosféricos 

existentes em toda a Terra (COLLISCHONN E DORNELLES, 2013). Do mesmo modo que, 

os impactos oriundos da ocorrência desses fenômenos também estão atrelados a disposição 

populacional no meio urbano e rural, as condições socioeconômicas das unidades de federação 

e o uso e ocupação do solo.     

Nesse contexto, o ponto central dessa discussão é o ciclo hidrológico (Figura 2.1), tendo 

em vista que explica o processo de circulação da água entre a atmosfera, terra e oceano 

(RODELL et al., 2018). A circulação da água é dada entre os seus três estados físicos (sólido, 

líquido e gasoso) envolvendo processos como a evaporação, precipitação, infiltração e 
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escoamento, alimentado principalmente pela energia oriunda do Sol (CHOW, 1964; OKI, 

2006). O ciclo é dependente da energia disponível pelo Sol, pois a transferência de calor aquece 

a água, logo a evaporação transforma a água da forma líquida para o seu estado de gás 

fomentando a formação das nuvens. Destarte, a água percorre toda a atmosfera sendo 

distribuída ao longo do globo por intermédio da precipitação. Por fim, escoa no continente pelos 

rios até lagos, lagoas e mares, onde novamente reinicia o seu ciclo. Este processo cíclico permite 

o reaproveitamento da água pelos sistemas naturais e antrópicos nas diversas etapas no decorrer 

dos processos. 

Figura 2.1 – Ciclo hidrológico. 

 

Fonte: Adaptada do NOAA (2006). 

Averigua-se, então, que perturbações e anomalias no decorrer deste ciclo natural podem 

provocar extremos climáticos, como secas e chuvas intensas, capazes de alterar drasticamente 

as condições naturais e antrópicas de um determinado local. Ademais, sabe-se que a evolução 

das civilizações humanas impôs cada vez mais pressão sob o percurso natural da água, o 

crescimento populacional ocorrido no século passado e a intensificação do processo de 

urbanização que acontece até os dias atuais, tornaram o manejo dos recursos hídricos do globo 

constante tema de debates mediante à situação atual e as projeções futuras acerca da escassez, 

qualidade, segurança e distribuição desse recurso natural essencial para a vida. Em vista disso, 

a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) criaram o Intergovenamental Panel on Climate Change (IPCC) com o 

intuito de elaborar avaliações e trabalhos de cunho cientifico sobre o tempo e clima atual, além 

da geração de estimativas acerca de cenários futuros envolvendo problemáticas similares a esta. 
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O IPCC foi estruturado com um corpo multidisciplinar que a cada quatro anos compila 

estudos realizados em todo o globo por diversos pesquisadores para obter informações sobre o 

panorama atual e futuro da conexão existente entre os cenários climáticos e as atividades 

humanas. Os estudos vêm sendo desenvolvidos por três Grupos de Trabalho (GT), são eles: as 

Bases Científicas (GT1), Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade (GT2) e Mitigação (GT3). Os 

primeiros relatórios produzidos pelo IPCC, em 1990 e 1995, ainda não conseguiam identificar 

claramente quais as principais interferências na alteração de comportamento do tempo e clima. 

Isso porque, no início das pesquisas, a visão era mais voltada para a compreensão e 

identificação das anomalias ocorridas nos sistemas naturais em toda a Terra, com isso, a relação 

da influência de processos industriais, do crescimento populacional e urbanístico ainda não 

eram perfeitamente exploradas. Alguns cientistas, por exemplo, imaginavam que os principais 

fatos sobre mudanças de clima já haviam sido completamente compreendidos, porém a 

dificuldade na validação do Protocolo de Kyoto criado na época demonstrou que muito ainda 

teria que ser elaborado para que medidas de adaptação e mitigação eficientes fossem tomadas 

pelos governantes. Além do mais, percebeu-se a necessidade do aperfeiçoamento de softwares 

e implantação de novos métodos estatísticos capazes de detectar os sinais da interferência 

humana na variabilidade natural do clima, bem como das consequências atreladas a isto. Por 

fim, constatou-se, também, a deficiência na disposição espacial e temporal do registro de dados, 

no desenvolvimento de modelos baseados em informações de satélite e na criação de 

supercomputadores capazes de reduzir as incertezas nas previsões climáticas. 

Os três últimos estudos realizados pelo IPCC (2001, 2007 e 2014) agregaram 

gradativamente melhores respostas aos questionamentos envolvidos nas relações de causa-

efeito existentes entre as modificações impostas pela humanidade e o tempo e clima, tendo em 

vista o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias capazes de analisar o crescimento 

desenfreado e desorganizado de muitas das nações, logo tornou-se mais fácil comparar e 

simular a ocorrência de evento ocorrido no passado a um similar nos dias atuais. As recorrências 

de eventos extremos de precipitação intensa e vazão máxima passaram a ser analisadas mais 

detalhadamente e associadas com a fragilidade e a pouca capacidade de resiliência dos sistemas 

humanos. Dessa forma, a atuação desses eventos vem sendo melhor compreendida e 

despertando um maior interesse da sociedade, além de continuar a incentivar a comunidade 

científica ao fortalecimento das pesquisas e o aumento da robustez das conclusões geradas, para 

que então os governantes possam continuar implementando tecnologias e políticas de adaptação 

e mitigação (VINCENT et al., 2006; MARENGO, 2008; SANTOS et al., 2012).  
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Ao redor do mundo diversos estudos foram realizados com a intenção de compreender 

o acontecimento desses fenômenos, principalmente os eventos associados à disposição hídrica 

das nações (RUSTICUCCI E BARRUSCAND, 2004; MARENGO E CAMARGO, 2008; 

ZHANG et al., 2010; SANTOS E MANZI, 2011; SANTOS, LUCIO E SILVA, 2016). No início 

deste século, por exemplo, os resultados obtidos mediante estudos observacionais destacaram 

que a ocorrência de extremos no ciclo hidrológico pode estar intimamente ligada às mudanças 

no balanço de radiciação e consequentemente de temperatura. Frei e Schar (2000) e Lucio e 

Silva (2004) perceberam a necessidade de se analisar séries cronológicas de longo prazo com o 

objetivo de identificar uma possível relação da intensificação de eventos anômalos de chuva 

com o aumento da temperatura e o crescimento urbanístico. No primeiro caso, objetivou-se 

detectar probabilidades de tendências nos eventos raros de precipitação na região dos Alpes 

Suíços mediante à aplicação de dados de chuva, entre os anos de 1901 e 1994. Ao passo que, 

no estudo produzido em seguida, teve-se como intuito verificar os valores extremos de séries 

históricas dos últimos 125 anos na cidade de Lisboa. As estimativas verificadas indicaram que, 

possivelmente, modificações realizadas pela atividade humana estariam relacionadas com o 

aumento da temperatura em dias e noites frias no século XX, mas ainda não significativamente 

com alterações na frequência dos eventos de precipitação.  

O trabalho realizado por Alexander et al. (2006) constatou, por exemplo, que mudanças 

no regime de precipitação apontaram um aumento significativo de fortes eventos de chuva ao 

longo do século XX. Neste caso, o estudo teve como objetivo apresentar uma imagem global 

das tendências para ocorrência de eventos extremos em todo o mundo. Do mesmo modo que, 

Trenberth (2011) corroborou o resultado anterior mediante perspectiva obtida de que o aumento 

da temperatura no globo acarretaria em descargas de chuva mais intensas, consequentemente, 

alterações nos fluxos de água. Tal informação, foi baseada na acentuação do processo de 

evaporação capaz de garantir maior disponibilidade de vapor d’água na atmosfera. O estudo 

ressaltou, ainda que, essa relação deve ser levada em consideração devido à sua capacidade de 

alterar as condições temporais e acarretar longos períodos sem chuva, bem como fortes 

enchentes e inundações nos centros urbanos. 

Em consequência disso, notou-se a necessidade em buscar respostas mais objetivas 

acerca do que as civilizações podem vir a ser submetidas, haja vista as mesmas precisarem 

garantir segurança e qualidade de vida para toda a população desenvolvendo e implementando 

medidas de prevenção e emergência. Na Itália, por exemplo, em virtude da periodicidade ao 

longo das décadas sobre a vazão dos afluentes da bacia do Reno relacionada fortemente com a 

variabilidade e frequência do acontecimento de extremos de chuvas intensas ou secas, Pavan et 
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al. (2008) apresentaram um estudo detalhado no qual reforça a relação existente entre os 

episódios de precipitação intensa e vazão máxima e as condições de tempo e clima na bacia em 

questão, de modo a servir como informação crucial para a execução de obras de infraestrutura 

para minimização de impactos. Neste caso, os autores identificaram uma tendência positiva, a 

partir dos dados de precipitação diária entre 1925 e 2004, inseridos sobre a bacia hidrológica 

do Reno durante o inverno. Do mesmo modo, García et al. (2007) identificaram tendências 

positivas acerca da ocorrência de eventos extremos de chuva, secos ou intensos capazes de 

alterar a dinâmica da disponibilidade da água sobre a Península Ibérica a partir de duas 

abordagens: a primeira delas, o teste não paramétrico de Mann-Kendall e o método Sen, e a 

segunda pela Teoria dos Valores Extremos. 

No continente sul-americano, dentro de um contexto de diferentes escalas os trabalhos 

apresentam foco nas possíveis relações entre as alterações climáticas e sua capacidade de 

influenciar na disponibilidade hídrica, considerando-se o gigante potencial hídrico, mas a 

presença de inúmeras regiões em constante estresse hídrico e o crescimento dos episódios de 

eventos intensos de precipitação e vazão. O trabalho proposto por Marengo e Espinoza (2016), 

por exemplo, analisou os eventos de precipitação sazonal, assim como suas respectivas causas, 

tendências e impactos. O estudo foi pautado em uma revisão completa dos avanços recentes no 

estudo e compreensão dos eventos na bacia Amazônica, como também na relação entre os anos 

com tais acontecimentos e suas possíveis causas. De uma maneira geral, os autores afirmaram 

que existe um alto grau de variabilidade e incerteza atrelado a todo o contexto das alterações 

antrópicas, porém aferiu-se que os eventos de chuva intensa podem se tornar mais comuns, logo 

isso pode se refletir em aumentos nos níveis de vazão dos rios. Simultaneamente, Santos, Lucio 

e Silva (2016) encontraram resultados que indicaram uma intensificação dos eventos extremos 

de precipitação nas sub-regiões sul e na área costeira da Amazônia. Os autores tiveram como 

propósito analisar a ocorrência de eventos extremos de precipitação diária e estimar o período 

de retorno associado à recorrência desses eventos na região da Amazônia mediante à aplicação 

da Teoria dos Valores Extremos.  

Recentemente, os estudos realizados estimam, com cada vez mais robustez, que a 

atividade humana seja talvez a principal responsável das alterações na gestão dos recursos 

hídricos que estamos presenciando, bem como tornou-se claro que o desenvolvimento das 

nações e o crescimento populacional acabou por intensificar e alterar os ciclos naturais. 

Marengo, Valverde e Obregon (2013) verificaram aumentos significativos nos totais de 

precipitação e na ocorrência de fortes chuvas, além da diminuição de chuvas fracas na cidade 

de São Paulo, Brasil, possivelmente associado com o forte desenvolvimento da região 
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metropolitana nos últimos 40 anos. Em Donat et al. (2016) foi encontrada uma relação direta 

entre o aquecimento global e a intensificação do ciclo hidrológico, haja visto que mudanças na 

distribuição espacial da precipitação podem amplificar as diferenças entre as regiões secas e 

úmidas. Além disso, as mudanças no regime de chuvas podem variar não apenas entre regiões, 

mas também entre diferentes aspectos da precipitação, por exemplo, totais pluviométricos e a 

ocorrência de eventos extremos. A partir de dados de observação de seis décadas passadas e 

modelos climáticos globais, as projeções climáticas feitas pelos autores estimaram uma 

intensificação contínua dos extremos intensos de chuva. Verificou-se, ainda que, os aumentos 

na precipitação total e extrema em regiões secas são linearmente associados com a mudança de 

temperatura global, além de que o risco de enchentes e inundações é maior para as regiões mais 

secas do mundo. 

Simultaneamente, inúmeros trabalhos de modelagem climática foram produzidos com 

a finalidade de verificar perspectivas futuras e possíveis ligações com os principais sistemas 

atmosféricos atuantes na ocorrência de eventos extremos de precipitação e vazão, assim como 

o período em que estão mais propensos de ocorrer. Boers et al. (2014) desenvolveram um 

panorama geral para a geração de estimativas e perceberam uma tendência positiva para um 

maior número de extremos intensos de chuva em 60% dos casos nos Andes, relacionado 90% 

das vezes durante as condições de El Niño. O estudo enfatizou a ligação entre os regimes polares 

e tropicais como engrenagem principal da interação entre os Sistemas Frontais (SF) migratórios 

com direção norte e dos Jatos de Baixos Níveis (JBN) com direção subtropical. Do mesmo 

modo que Boers e Rheinwalt (2014), a partir do dipolo sul-americano de precipitação entre o 

sudeste da América do Sul e sudeste do Brasil, identificaram que nos trópicos a associação com 

a ocorrência de fortes eventos de chuva foi definida a partir dos ventos alísios, Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) e Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), enquanto 

que nos subtrópicos relacionada com a atuação dos SF. A partir de então, pôde-se perceber que 

para impor mais robustez na compreensão da relação entre eventos intensos de chuva e 

perturbações climáticas seria requerido um direcionamento mais detalhado e objetivo dos 

estudos. 

Pode-se mencionar, também, diversos trabalhos desenvolvidos na América do Sul, 

como Marengo et al. (2009), que projetaram um aumento significativo na atuação de eventos 

de precipitação intensa no Sudeste da América do Sul e da Amazônia ocidental, além ainda do 

aumento de dias secos consecutivos no Nordeste do Brasil e na Amazônia central capaz de 

interferir na disponibilidade da água nessas regiões e nos fluxos de água dos rios. O trabalho 

analisou a distribuição dessas alterações climáticas em um período passado (1961-1990) e no 
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período futuro (2071-2100) sob os cenários dos relatórios do IPCC. O continente sul-americano 

apresenta importantes nações emergentes, mas ainda bastante despreparadas para os incidentes 

relacionados a extremos de precipitação intensa e de vazão máxima, apesar de se contemplar 

países fortemente dependentes dos recursos hídricos para o desenvolvimento de suas 

economias, como o Brasil.  

Ainda de acordo com essa linha de raciocínio, Valverde e Marengo (2014) verificaram 

a ocorrência de eventos de precipitação intensa de importantes bacias hidrográficas do 

continente. A pesquisa foi fundamentada a partir da verificação de índices climáticos capazes 

de representar a magnitude e a frequência desses episódios. Os resultados demonstraram a 

relação dos principais sistemas atmosféricos relacionados com a falta ou ocorrência de chuvas 

intensas, por exemplo, o acontecimento de secas ao longo da bacia do Rio São Francisco 

durante os eventos de El Niño. O estudo ressaltou, ainda que, as estimativas futuras apontaram 

para cenários mais secos de uma forma geral para as bacias até o período de 2071-2099, 

enquanto que eventos de chuva intensa em um único dia tenderão a se intensificar nas bacias 

do Rio Tocantins e do Rio São Francisco, consequentemente, podendo acarretar em eventos 

intensos de vazão. Com isso, a vulnerabilidade existente na maioria dos casos é gerada por um 

conjunto de fatores que envolve processos físicos e sociais, de maneira que a população fica 

completamente exposta ao perigo (CUTTER, 1996; CONFALONIERI et al., 2009). 

Sob o mesmo ponto de vista, o estudo realizado por Cavalcanti et al. (2015) destacou a 

capacidade de influência dos Oceanos Pacífico, Índico e Atlântico na ocorrência de eventos de 

chuva na América do Sul, haja vista as associações existentes entre os mesmos e os principais 

sistemas atmosféricos atuantes no continente, por exemplo, El Niño e La Niña. Assim como, 

Tedeschi, Grimm e Cavalcanti (2016), conscientes de que a atuação do ENSO possui grande 

influência sob o regime de chuvas e seus eventos extremos no continente sul-americano, 

identificaram que no outono ocorreu um aumento da precipitação na região Sudeste da América 

do Sul e diminuição no Nordeste durante o evento de leste El-Niño, além de um aumento da 

quantidade de chuvas na região central do continente mediante a atuação do Central El-Niño. 

Enquanto que, no inverno, os sinais são opostos, ou seja, menos precipitação no centro e mais 

no sudeste da América Latina.   

Há pouco tempo, os trabalhos passaram a buscar respostas na influência humana para 

os acontecimentos anômalos no tempo e clima. Percebeu-se que o homem pode ter intensificado 

a chuva máxima anual para um dia em 3,3% em determinadas áreas do Hemisfério Norte, a 

partir de dados de precipitação diária durante um único dia e cinco dias consecutivos sobre a 

área terrestre do hemisfério durante o período de 1951-2005 (ZHANG et al., 2013). Por outro 
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lado, Lehman Coumou e Frieler (2015) aferiram um aumento recorde de eventos de 

precipitação associado às alterações antrópicas realizadas no globo. A maior ocorrência de 

inundações, deslizamentos de terra, perdas agrícolas são exemplos de que as mudanças no 

regime pluviométrico vêm sendo influenciada pela atividade humana. A partir de dados 

observacionais foi possível verificar que, ao longo das últimas três décadas, o número de 

eventos de chuva suplantados aumentou cerca de 12%. Os resultados sugeriram que, embora o 

número de eventos de quebra de recorde de chuvas possa estar relacionado com a variabilidade 

natural ao longo do século, os eventos de precipitação, que ultrapassaram valores anteriores, 

aumentaram significativamente, além de possuírem correlação positiva com o aumento da 

temperatura. 

Por fim, Birkmann et al. (2017) descreveram que amortizar a influência das mudanças 

climáticas durante a recorrência de extremos de precipitação intensa e vazão máxima são 

desafios associados à compreensão dos eventos climáticos extremos, resiliência da 

infraestrutura, vulnerabilidade humana e planejamento estratégico. A pesquisa foi pautada em 

um diálogo de especialistas com o intuito de produzir uma perspectiva interdisciplinar de 

avaliação e proposições para o preenchimento de lacunas de conhecimento científico. Os 

resultados obtidos descrevem as questões emergentes de investigação e relata a falta de 

conexões entre os sistemas locais e regionais, como também a inexistência de um padrão 

normativo de planejamento, projeto e gerenciamento no combate às áreas de infraestrutura 

crítica. Esse tipo de estudo enfatiza a tendência atual no desejo de se construir uma relação 

direta entre a compreensão da problemática e as estimativas realizadas nos últimos tempos com 

as reais proposições capazes de atenuar impactos. Porém, ressalta-se que, os episódios de 

eventos extremos, seja de precipitação ou vazão, não são raros, logo torna-se fundamental o 

entendimento das características e peculiaridades de cada área do globo a fim de desenvolver 

políticas e mecanismos de amortização de impactos diretos e indiretos.  

2.2 Período de retorno de eventos extremos e os impactos atrelados aos sistemas naturais 

e antrópicos 

Os eventos de precipitação intensa são definidos por altos índices de chuva em um curto 

espaço temporal; enquanto que os eventos de vazão máxima são determinados pelo volume 

máximo de água que passa por uma determinada seção do rio por unidade de tempo. Neste caso, 

ambos são comumente associados a um período de retorno, definido como o tempo estimado 

de recorrência para que um determinado evento seja igualado ou superado no espaço futuro, 

relacionando o intervalo de tempo em anos e a probabilidade de ocorrência. Este parâmetro 
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estatístico tem grande utilidade para análises de risco e dimensionamento de obras de 

engenharia, geralmente com o objetivo de minimizar os efeitos prejudiciais de certo fenômeno 

natural, como também amplamente adotado na Meteorologia (RIGHETTO, 1998; COLLE, 

2008). Logo, possuir estimativas futuras dentro desse contexto é de suma importância para 

minimização de possíveis danos e perfeitamente utilizável para órgãos e sistemas de gestão. 

Porém, na prática, os números associados aos prejuízos decorrentes destes desastres são 

alarmantes, principalmente em países ou regiões menos favorecidas de serviços, investimentos 

estruturantes e medidas preventivas que deveriam ser colocadas em prática (IPCC, 2014).   

Mediante essa realidade, alguns estudos buscam quantificar e enumerar as perdas 

associadas a eventos extremos com o intuito instigar o desenvolvimento de políticas de 

prevenção e mitigação de danos, como também informar a sociedade civil dos prejuízos pelos 

quais podem vir a sofrer. Estima-se, por exemplo, que nas últimas quatro décadas mais de 3,3 

milhões de pessoas perderam suas vidas durante episódios deste porte, como também mais de 

200 milhões de pessoas são afetadas direta ou indiretamente por ano no mundo, sendo que 

aproximadamente a metade delas por eventos hidrológicos de acordo com o Banco Mundial 

(WB E UN, 2010). Os dados levantados indicaram também que os eventos extremos 

hidrológicos (chuva intensa e inundações) são responsáveis por aproximadamente 45% dos 

desastres naturais da América do Sul. O trabalho realizado por Coumou e Rahmstorf (2012) 

compilou informações e estudos destacando o cenário preocupante que as nações estão 

enfrentando. Segundo o estudo, mais de 10 mil residências foram danificadas totalizando um 

prejuízo de mais de um bilhão de libras na Inglaterra e País de Gales no ano de 2000 (PALL et 

al., 2011). Assim como, o rio Elba em Dresden, na Alemanha, atingiu o seu maior nível já 

registrado em todos anos após um evento de precipitação de nunca visto antes (BECKER E 

GRUNELAND, 2003). No Paquistão, os eventos de chuva intensa causaram as piores 

inundações da história no ano de 2010 (WEBSTER, TOMA E KIM, 2011). Enquanto que em 

setembro de 2011, um novo recorde de chuva durante 72 horas seguidas foi registrado em 

algumas cidades da China.  

O Centro de Pesquisas sobre Epidemiologia de Desastres (CREED) e o The United 

Nations Office of Disaster Risk Reduction (UNISDR) realizaram estudos mostrando que os 

episódios de eventos extremos de precipitação e vazão transformados em alagamentos, 

enchentes e inundações impactaram de forma direta e indireta no cotidiano de mais de 2 bilhões 

de pessoas em todo o mundo desde 1993 até 2015 (CREED, 2015; UNISDR 2015).  No Brasil, 

O Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres Naturais da Universidade 

Federal de Santa Catarina (CEDEC-UFSC) estima que mais de 57 milhões de pessoas foram 
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diretamente afetadas por desastres hidrológicos entre os anos de 1991 e 2010. Assim sendo, 

verifica-se que os inúmeros estragos e perdas em virtude desses desastres hidrológicos 

ocorridos ano após ano, ao redor de todo o globo, são uma triste realidade vivenciada com certa 

frequência apesar da existência de mecanismos e instrumentos capazes de promover o 

planejamento desenvolvimento sustentável e políticas de mitigação. Contudo, na maioria dos 

casos, os órgãos governamentais e sociedade tratam a situação como um acaso enfatizando a 

natureza do fenômeno atmosférico ou hidrológico em detrimento da maximização dos impactos 

em decorrência da dinâmica das cidades ou regiões fortemente urbanizadas. 

Baseado nesse contexto, permite-se elencar as várias evidências que relacionam as 

atividades humanas, como: a ocupação populacional nas áreas de margem dos rios, o 

desmatamento de zonas ripárias, as extensas áreas de impermeabilização do solo, as 

deficiências dos sistemas de drenagem urbana, com as perdas humanas, danos às 

infraestruturas, interrupção de serviços, danos na produção agrícola e industrial, aumento da 

proliferação de vetores, mudanças nos ecossistemas naturais nestes casos. Porém, ressalta-se 

que a natureza do evento por si só não representa um desastre em todos os casos, para tal, faz-

se necessário que os sistemas civis estejam submetidos em condições de vulnerabilidade. 

Destarte, os impactos atrelados à recorrência destes eventos são maximizados e resultantes da 

junção de alterações de tempo e clima com os processos existentes nas estruturas das 

sociedades, logo torna-se complicado determinar um parâmetro ou o quanto uma região 

específica do mundo é resiliente a um episódio extremo, uma vez que em constante alteração e 

desenvolvimento estas áreas podem responder à recorrência de um evento similar ocorrido no 

passado de forma distinta nos dias atuais (EIRD, 2012). 

Os impactos em virtude da recorrência de extremos de precipitação e vazão são também 

mais comumente evidenciados por meio de três concepções distintas, mas que usualmente são 

definidas de forma equivocada, são estas: enchentes, inundações e alagamentos. Destaca-se a 

existência de diferenças entre estes conceitos, bem como as medidas distintas que devem ser 

adotadas e os verdadeiros responsáveis pelos danos e prejuízos associados a cada tipo de 

desastre hidrológico. Dessa maneira, em primeiro lugar, tem-se a definição de alagamento como 

sendo o acúmulo de água nos perímetros urbanos em decorrência de ineficiências na drenagem 

urbana. Nestes casos, eventos intensos de precipitação produzem rapidamente danos e prejuízos 

à população e à localidade afetada. Por conseguinte, os conceitos de enchente e inundação são 

similares e muitas vezes confundidos, porém a enchente é resultante do aumento temporário do 

fluxo de água existente em um determinado canal de drenagem em virtude do aumento de 

vazão; enquanto que o episódio de inundação é descrito pelo transbordamento do fluxo de água 
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a partir do aumento da vazão (Figura 2.4). Portanto, destaca-se que a ocorrência, de fato, nesses 

dois casos, requer um maior tempo entre um determinado evento de chuva e o episódio em 

questão, uma vez que a vazão varia de acordo com os cursos de água à montante. Por último, 

também, pode-se inferir que não são todos os eventos de precipitação intensa que sucedem 

eventos de vazão máxima, tendo em vista que o local no qual os eventos de chuva acometem 

influencia diretamente na real transformação da água que cai da atmosfera em vazão.  

Figura 2.3 – Esquematização dos conceitos de alagamento, enchente e inundação. 

 

Fonte: Adaptada de Ottoni et al. (2018). 

Normalmente, os principais agentes responsabilizados por perdas atreladas a estes 

conceitos são os gestores de poder executivo, principais responsáveis pela promoção de 

políticas públicas de desenvolvimento sustentável e planejado capazes de garantir o bem-estar 

social. Porém, a complexidade dessa problemática requer a participação dos mais variados 

âmbitos da sociedade civil e do entendimento das atribuições definidas para cada parte. Tendo 

em vista, por exemplo, a ocupação irregular por parte da população em regiões proibidas e que 

atestam risco aos mesmos. Percebe-se nesse cenário, que os eventos extremos de precipitação 

intensa e vazão máxima podem modificar a dinâmica existente nos sistemas naturais e humanos 

em toda a terra, além de que os impactos podem ser mais frequentes e severos em áreas menos 

favorecidas. Destarte, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de ações de inteligência, 

engenharia e engajamento popular capazes de minimizar os impactos e prejuízos, requer uma 

melhor compreensão de todos os envolvidos acerca da problemática.  

2.3 Gestão hídrica e o planejamento para recorrência de eventos extremos  

Experiências com gestão de recursos hídricos são datadas desde muito tempo antes das 

leis e propostas existentes atualmente nas diversas nações mundiais. Porém, na visão inicial, 

pretendia-se apenas determinar quais estados, regiões ou localidades teriam por direito 

utilizarem o recurso. Por exemplo, tratados existentes para o manuseio da água do Rio Danúbio, 

o segundo maior da Europa, foram identificados segundo pesquisadores, em 1600, assim como 

tratados de utilização das águas do Rio Amazonas para navegação entre Brasil e Peru, por volta 
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de 1850, além do acordo entre as Províncias do Rio da Prata e o Brasil, em 1928, para utilização 

das águas pertencentes a ambos (GRANZIERA, 2001). Nos Estados Unidos da América, em 

1922, criou-se um pacto para o uso do Rio Colorado, no qual os Estados beneficiados com a 

passagem do curso d’água deveriam compartilhar e gerir tal recurso seguindo padrões 

especificados. Da mesma maneira que, no início da década de 30, a formação do Tennesse 

Valley Authority propôs o compartilhamento das reservas hídricas em uma espécie de área 

hidrográfica englobando sete estados americanos (GRIGG, 1991). Destaca-se, então, que 

apesar de toda essa dinâmica existente na época ser diferente da atual, diferentes modelos de 

gestão começaram a ser desenvolvidos e implantados a fim de atenuar diferenças naturais do 

sistema hídrico.   

A incorporação de mecanismos de gestão capazes de analisar não apenas os aspectos 

hídricos, mas também as características naturais e antrópicas requereram tempo para serem 

efetivamente implementados. Otto Pfafstetter, em 1989, baseado na topografia e topologia de 

terras e suas respectivas redes de drenagem, desenvolveu um sistema de endereçamento simples 

e replicável capaz de delimitar bacias hidrográficas, informação fundamental para os avanços 

posteriores na gestão hídrica em todo o mundo. O Princípio nº 1 de Dublin da reunião 

preparatória em 1990 para a Rio-92 indicava que o controle dos recursos hídricos deveria 

acontecer pela maneira proposta por Otto, além de integrar os diversos aspectos envolvidos, 

sejam estes, físicos, sociais, econômicos e demográficos. Assim como, Yassuda (1993) 

destacou que a delimitação de bacias hidrográficas seria o conceito central da interação das 

águas com os sistemas naturais e antrópicos ao seu redor. Em 1997, a Conferência de Mar del 

Plata, organizada pelas Nações Unidas, recomendou a criação de entidades capazes de 

administrar bacias hidrográficas e melhor manusear os recursos de cada localidade 

(DOUROJEANNI, 1997).   

No Brasil, neste mesmo ano, estabeleceu-se a Lei Federal de 8 de janeiro de 1997 nº 

9.433, definindo a bacia hidrográfica como a área de drenagem de um rio principal relacionado 

com os seus principais afluentes, logo sendo a unidade territorial para a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tendo em vista, que a bacia hidrográfica é área sobre a 

Terra, na qual o escoamento superficial converge para um único ponto, o exutório (TUCCI, 

1997). E a partir disto, a PNRH buscou assegurar a disponibilidade de água para as gerações 

atuais sem comprometer as futuras. Existem desde então, oito bacias hidrográficas contidas 

parcialmente ou integralmente no território nacional segundo a ANA, são estas: as Bacias do 

Rio Amazonas, do Rio Tocantins, do Atlântico/Nordeste, do Rio São Francisco, do Atlântico 
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Leste, do Rio Paraná, do Rio Uruguai e do Atlântico Sudeste (Figura 2.2a). Essas unidades 

hidrográficas são responsáveis por aproximadamente 14% da água doce facilmente disponível 

em todo o globo de acordo com a Organização das Nações Unidas. 

Figura 2.2 – Principais divisões hidrográficas do Brasil: (a) Bacias hidrográficas; (b) Regiões 

hidrográficas. 

(a)        (b)  

      

Fonte: Adaptada da ANA (2012). 

No ano de 2003, a resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, definiu o conceito de região hidrográfica, como sendo uma região de bacias 

ou sub-bacias hidrográficas contidas inteiramente entre os limites geográficos brasileiro, capaz 

de agregar áreas de características naturais, sociais, econômicas e demográficas similares, logo 

tal proposição visava melhor gerenciar e planejar os usos da água dentro do território nacional, 

bem como desenvolver medidas de prevenção à ocorrência de variações nos fluxos de água 

existentes. Baseado nisso, definiu-se as 12 principais regiões hidrográficas brasileiras (Figura 

2.2b). Sendo que para fins de caracterização e detalhamento, determinou-se também 83 sub-

regiões e 332 unidades hidrográficas de modo que existem 427 unidades de planejamento 

distribuídas entre as principais regiões hidrográficas com o intuito de facilitar o 

desenvolvimento de políticas e gestão pública. A definição dessas divisões se tornou essencial 

para a padronização e compartilhamento de gestão entre os órgãos responsáveis pela gerência.  

A partir de então, a busca pela eficácia no processo de distribuição equilibrada da água 

e prevenção à ocorrência de extremos de precipitação intensa e vazão máxima dentro dessas 

regiões depende ao conhecimento de como essas variáveis se relacionam com os meios naturais 

e físicos contidos em cada unidade hidrográfica. Para se ter noção, a precipitação média anual 

no território brasileiro é de 1.797 mm, oscilando desde regiões do Nordeste com médias 
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variando em torno 800 mm/ano a mais de 2.500 mm/ano na região da Amazônia, segundo a 

ANA. A Tabela 2.1 destaca em ordem decrescente as médias pluviométricas anuais para a 

última normal climatológica completa (1961-1990), bem como as informações sobre a área de 

drenagem e vazão média anual. Percebe-se, então, que os menores valores de precipitação no 

país ocorrem nas regiões hidrográficas do São Francisco (1.037 mm), Atlântico Leste (1.058 

mm), Parnaíba (1.117 mm) e Atlântico Nordeste Oriental (1.218 mm); enquanto que as maiores 

precipitações são observadas nas regiões Amazônica (2.239 mm), Tocantins/Araguaia (1.837 

mm), Atlântico Nordeste Ocidental (1.790 mm) e Uruguai (1.785 mm). 

 

 

 

Tabela 2.1 – Área de drenagem, regime de chuva anual e vazão média anual nas regiões 

hidrográficas do Brasil. 

Região Hidrográfica 
Precipitação 

(mm/ano) 

Área de 

drenagem (km²) 

Vazão média 

(m³/s) 

Amazônica 2.239 3.869.953 131.947 

Tocantins/Araguaia 1.837 921.921 13.624 

Uruguai 1.785 147.533 4.121 

Atlântico Nordeste Ocidental 1.790 274.301 2.683 

Atlântico Sul 1.568 187.522 4.174 

Paraná 1.511 879.873 11.453 

Paraguai 1.398 363.446 2.368 

Atlântico Sudeste 1.349 214.629 3.179 

Atlântico Nordeste Oriental 1.218 286.802 779 

Parnaíba 1.117 333.056 763 

Atlântico Leste 1.058 388.160 1.492 

São Francisco 1.037 638.576 2.850 

Fonte: Adaptada da ANA (2012). 

Associado aos registros de chuva, a vazão média anual dos rios em território brasileiro 

é de 14.953 m³/s, segundo a ANA. Pode parecer o suficiente para o atendimento de todas as 
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demandas, porém a distribuição espacial e temporal irregular das águas entre as regiões 

hidrográficas dificulta não apenas o gerenciamento da água, como também o trabalho de 

planejamento para a ocorrência de eventos intensos. A Tabela 2.1 demonstra claramente que 

determinadas regiões apesar de possuírem grandes áreas de drenagem não possuem vazões 

condizentes em toda a sua área, como a região hidrográfica do São Francisco que apesar de ter 

638.576 km² possui uma vazão média anual de apenas 2.850 m³/s, em sua maior parte no Rio 

São Francisco, enquanto que a região hidrográfica do Uruguai possui apenas 147.533 km² e 

vazão média durante o ano de 4.121 m³/s. Tal situação demonstra que apenas os aspectos 

quantitativos dessas variáveis não são capazes de fundamentarem o planejamento dos órgãos 

gestores devido à existência de inúmeras perspectivas distintas, como a interferência humana 

às alterações impostas nos cursos naturais, a capacidade de recarga dos rios e outros capazes de 

influenciar na dinâmica gestora.  

Por fim, levando-se em consideração todos os conceitos e aspectos abordados nesta 

revisão, a Tabela 2.2 apresenta uma síntese dos principais estudos considerados na elaboração 

dessa dissertação. Destaca-se, ainda que, o resumo contempla o autor e ano de publicação do 

trabalho, bem como o objetivo geral, metodologia e conclusão. 
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Tabela 2.2 – Síntese dos principais trabalhos utilizados na revisão bibliográfica. 

Autor/Ano Objetivo geral Metodologias Conclusão  

Marengo et al. (1998) 

Verificar se existe evidências para tendências de 

longo prazo que possam indicar mudanças 

climáticas mediante a correlação dos registros 

de vazão, nível de água e precipitação em 

regiões da América do Sul. 

Regressão linear, teste t, 

Mann-Kendall 

Concluiu-se que não foram obtidas tendências 

significativa para os registros de quedas ou estágios da 

Amazônia, porém, estimou-se um aumento lento nos 

níveis de chuva no nordeste do Brasil durante longos 

períodos. No Parnaíba e em alguns rios do norte do Peru, 

identificou-se que as descargas grandes no início ou no 

final dos registros podem ser relacionados com a direção 

e a importância das tendências. 

Frei e Schar (2000) 

Criar um quadro estatístico para a avaliação das 

tendências climatológicas na frequência de 

eventos climáticos raros e extremos. 

Conceito estocástico de 

contagens distribuídas no 

binômio.  Regressão logística 

para estimativa e teste de 

tendências. 

Houve dificuldade em determinar tendências de eventos 

muito raros. Disseram necessitar de dados de longo 

período para análise de tendências e apontaram para uma 

interpretação cuidadosa dos resultados de tendências 

estatisticamente não significativos. 

Lucio e Silva (2004) 
Analisar valores extremos de séries históricas 

referente ao período de 1876-2000 em Lisboa. 

Modelagem de valores 

extremos de precipitação e 

temperatura. 

As análises realizadas indicaram que as modificações 

impostas pela atividade humana possuíam relação com o 

aumento da temperatura em dias e noites frias no século 

XX, mesmo não existindo nenhum padrão de tendência 

associado à série de precipitação. O estudo destacou a 

importância em se continuar estudando e acompanhando 

essas possíveis mudanças. 

Alexander et al. (2006) 

Analisar a possível ocorrência de uma mudança 

climática com foco nos eventos extremos no 

globo. 

Grade de índices.  Análise da 

Tendência e Importância do 

Campo.  Funções de 

Distribuição de Probabilidade. 

Mostraram aumento generalizado e significativo capaz de 

influenciar as variáveis por consequência. Porém, as 

estimativas foram menos coerentes espacialmente em 

comparação com possíveis alterações de temperatura. 

Garcia et al. (2007) 

Detectar e analisar as tendências de precipitação, 

em escala diária, na segunda metade do século 

XX na Península Ibérica. 

Teste Mann-Kendall. Método 

Sen. 

Os resultados de ambos os métodos concordaram, assim 

confirmando a confiabilidade da análise. Tendências 

negativas foram encontradas a oeste e à sudoeste da 

Península Ibérica, na primavera e no inverno. No outono 

houve um padrão dipolar espacial, mas as tendências não 

foram tão evidentes. 

Pavan et al. (2008) 

Calcular índices que descrevem valores sazonais 

de precipitação média e frequência de eventos 

extremos a partir de dados diários. Também, 

Índices de Extremos 

Climáticos. 

Permitiu identificar a presença de uma clara periodicidade 

decenal na descarga do rio, fortemente relacionada com a 

variabilidade decenal na precipitação total e na frequência 

de eventos intensos. 
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descrever a variabilidade temporal e espacial da 

precipitação sobre. 

Marengo et al. (2009) 

Identificar o possível processo de alteração 

climática a partir da ocorrência de extremos de 

precipitação e temperatura. 

Comparação entre dados 

observados e simulados. 

Verificou-se uma forte tendência na estimativa do clima 

futuro na bacia do Prata para noites quentes e chuvas 

extremas. 

Lima et al. (2010) 

Estabelecer os padrões de escala sinótica 

associada ao episódios de chuva intensa no 

Sudeste do Brasil. 

Comparação entre as 

diferenças de estrutura das 

perturbações atmosféricas 

entre (HRE e NRE). 

Obteve-se como resultado que as anomalias HRE são 

significativamente mais intensas em comparação comas 

NRE durante a análise de todas as variáveis atmosféricas 

analisadas. A convergência de fluxo de umidade é 60% 

maior nos compostos HRE do que nos NRE. 

Tomasella et al. (2010) 

Analisar descargas de rios ao longo do rio 

principal e de os principais afluentes da 

Amazônia. 

Revisão de Literatura 

Identificaram-se que as contribuições tardias dos 

principais afluentes são fundamentais para amortecer os 

extremos do tronco principal, uma recessão quase 

coincidente em quase todos os afluentes provocou uma 

rápida diminuição das descargas de água durante o evento 

extremo de 2005. 

Coumou e Rahmstorf 

(2012) 

Analisar a ocorrência de eventos climáticos 

recentes e as discussões intensivas, tanto dentro 

como fora da comunidade científica, sobre se 

estão relacionadas ao aquecimento global. 

Revisão Literatura 

Percebeu-se fortes tendências que ligam eventos 

específicos ou um aumento de seus números à influência 

humana sobre o clima. Para outros tipos de extremos, 

como as tempestades, a evidência disponível é menos 

conclusiva. 

Santos et al. (2012) 

Obter tendências de índices de extremos 

climáticos para parte das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. 

Índices de extremos 

climáticos. 

Diagnosticaram-se tendências de maiores valores de 

precipitação em apenas um dia e precipitação máxima de 

cinco dias consecutivos para toda a área de estudo. 

Oliveira, Lima e Silva 

(2014) 

Calcular a climatologia e a tendência da 

ocorrência de eventos de precipitação (fortes, 

normais e fracos) na região Nordeste do Brasil. 

Técnica de quantis. Teste de 

Mann-Kendall. 

Os eventos extremos foram associados à oscilação do 

fenômeno ENSO, em suas formas La Niña e El Niño. 

Apresentando tendência negativa quanto ao número de 

episódios e tendência positiva quanto à precipitação 

diária. 

Schardong e Srivastav 

(2014) 

 
Atualizar as curvas de intensidade duração 

frequência considerando o impacto de possíveis 

alterações climáticas. 

Comparação entre dados 

observados e simulados. 

 
Os resultados sugeriram um aumento das precipitações 

extremas tomando como base a curva ajustada aos dados 

disponíveis. Estimou-se um incremento de 

aproximadamente 4,5%, para cenário de menor emissão, 

cerca de 31% para cenário de altas emissões e períodos de 

recorrência maiores. 
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Valverde e Marengo 

(2014) 

Verificar a ocorrência de eventos de precipitação 

intensa nas principais bacias hidrográficas do 

Brasil. 

Índices de extremos 

climáticos. 
Mostraram cenários mais secos de uma forma geral nas  

bacias brasileiras até o período de 2071-2099. 

Adam et al. (2015) 

Verificar a influência da possível ocorrência de 

alterações climáticas sobre o regime de vazões 

no decorrer da bacia do rio Paraná. 

Modelo Hidrológico de 

Grandes Bacias (MGB-IHP) 

Indicaram que a capacidade de influência sobre o regime 

de vazões é altamente dependente do modelo utilizado 

para obter as projeções climáticas. 

Oliveira, Lima e Silva 

(2016) 

Analisar tendências de precipitação extrema nas 

sub-regiões do Nordeste do Brasil. 

Técnica de quantis. Teste de 

Mann-Kendal. Análise de 

Agrupamento. 

O estudo apontou que as sub-regiões foram menos 

influenciadas pela ocorrência dos eventos de El Niño e La 

Niña, além disso as áreas secas têm maior variabilidade, 

com o maior número de eventos intensos. 

Santos, Lucio e Silva 

(2016) 

Estimar o período de retorno associado à 

recorrência de eventos de precipitação intensa 

em sub-regiões da Amazônia. 

Teoria dos Valores Extremos. 
Estimou-se uma intensificação dos eventos extremos de 

precipitação nas sub-regiões sul e na área costeira da 

Amazônia. 

Donat et al. (2016) 
Analisar a relação entre o aquecimento global e 

a intensificação do ciclo hidrológico. 

Comparação entre dados 

observados e simulados. 

Verificaram-se que os aumentos na precipitação total e 

extrema em regiões secas são linearmente associados às 

mudança de temperatura global, além disso o risco de 

inundações é maior para as regiões mais áridas. 

Rodell et al. (2018) 
Identificar as tendências associadas à 

disponibilidade de água doce no globo. 

Tendências de armazenamento 

de água terrestre. Observações 

do satélite GRACE 

Observou-se que a disponibilidade dos recursos hídricos 

do mundo está sendo drasticamente alterada resultante das 

influências da atuação humana. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de Estudo 

A região hidrográfica do São Francisco é uma unidade de planejamento de grande 

importância, por ser responsável pelo transporte de água para a região do Sertão Nordestino, 

sub-região brasileira que com maior frequência enfrenta a escassez de recursos hídricos. A 

RHSF possui 10 sub-bacias (Figura 3a) captando água de seis estados e do Distrito Federal 

ocupando cerca de 7,5% do território nacional, em um total de 503 munícipios. A sua 

importância é destacada, tendo em vista que a água disponível na região equivale a mais de 

65% da água doce de todo o Nordeste do Brasil de acordo com o Projeto Áridas (1995). A 

RHSF possui ainda quatro divisões fisiográficas, são estas: São Francisco Alto, São Francisco 

Médio, São Francisco Sub-médio e, por fim, São Francisco Baixo. A engrenagem principal que 

rege a região é o Rio São Francisco que dispõe de 2.700 km de extensão e uma vazão natural 

média de 2.846 m³/s, além de cruzar cinco estados desde a serra da Canastra em Minas Gerais 

até desaguar no mar determinando o limite geográfico entre os estados de Sergipe e Alagoas. 

O rio recebe água de 168 afluentes dentro da região, porém apenas 99 destes são perenes.  

Figura 3.1 – Região Hidrográfica do São Francisco. 
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Historicamente, o Rio São Francisco apresenta grande importância econômica, social e 

cultural ao longo do caminho que percorre, isso devido ao fato de estar inserido em uma área 

de baixa regularidade chuvosa, com solos cristalinos e muito dependente da agropecuária em 

sua economia. Ao longo dos anos, além da dificuldade em se ter quantidade de água suficiente 

para o atendimento das demandas da região, outro problema ganha destaque, a crescente perda 

na qualidade da água. Existem quatro principais fatores que explicam essa problemática, são 

estes: o desmatamento das matas originais, principalmente nas zonas ripárias, o crescente 

processo de urbanização das cidades, e os processos de expansão industrial e mecanização 

agrícola segundo o Ministério do Meio Ambiente (2006). Com isso, passou-se a exigir um 

maior cuidado e detalhamento dos planos de gestão traçados para a região. O clima da região 

RHSF é caracterizado, por duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, com 

temperaturas médias anuais variando entre 18º e 27ºC. A precipitação média anual histórica de 

aproximadamente 1.000 mm, com valores máximos de 1.500 mm/ano e mínimo 500 mm/ano. 

A região hidrográfica do Paraná, por sua vez, destaca-se por ser a unidade de 

planejamento que demanda da maior quantidade de água entre todas, aproximadamente 30% 

das demandas hidrográficas do Brasil, apesar de possuir apenas 7% da água disponível no país, 

segundo o MMA (2006). O fato é facilmente explicado relacionando a alta demanda por água 

com a presença de mais de 32% da população nacional em sua extensão de 879.873 km², além 

de conter mais de 60 milhões de pessoas localizadas em 93% das áreas urbanas, de acordo com 

o IBGE. Dessa forma, o exponencial crescimento dos centros urbanos associado ao aumento 

das demandas com a perda da qualidade da água existente, mediante à poluição por efluentes 

domésticos e atividades industriais, evidenciam a grande pressão na administração do recurso 

nesta região. Outro fator determinante que destaca a magnitude desta região é a economia. A 

RHP representa mais de 40% do Produto Interno Bruto do Brasil. É nessa região que estão 

contidos os principais parques industriais e atividades agropecuárias do país, além da produção 

superior a 60% da energia hidrelétrica do Sistema Interligado Nacional.  

Sabe-se que a gestão de regiões extremamente urbanizadas requer bastante atenção e 

cuidado, pois uma determinada alteração pode acarretar impactos de elevada magnitude no 

funcionamento da população e, nesse caso, na economia do país. A RHP contempla oito 

subdivisões hidrográficas (Figura 3b) distribuídas atualmente em sete unidades da Federação, 

são estas: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e o 

Distrito Federal. Segundo o MMA (2006), 1.507 municípios constituem a extensão territorial 

da RHP, sendo que 1.264 estão inseridos integralmente na região e o restante apenas 

parcialmente. Existem seis subdivisões fisiográficas nesta unidade de planejamento, são estas: 
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a subdivisão do Grande, Iguaçu, Paraná, Paranaíba, Paranapanema e Tietê. O clima 

predominante na bacia é o clima tropical, com exceção de determinadas áreas com variações 

do clima subtropical temperado, nos estados do Paraná e Santa Catarina. A precipitação média 

de aproximadamente 1.500 mm/ano, apresentando ainda, variações espaciais e temporais 

quanto aos parâmetros climáticos, com repercussão direta na disponibilidade hídrica natural 

devido ao fato de estar inserida ao norte do Trópico de Capricórnio, no cinturão tropical, onde 

a energia solar é superior em relação às latitudes médias. 

Figura 3.2 – Região Hidrográfica do Paraná. 

 

3.2 Dados 

Nesta pesquisa foram utilizados três tipos de dados, são eles: meteorológicos, 

hidrológicos e demográficos, com série temporal de 1988 a 2017. O intervalo mínimo de 30 

anos de dados é capaz de assegurar a confiabilidade e entre dados coletados nas mais variadas 

estações meteorológicas de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Os dados 

meteorológicos de precipitação diária foram oriundos de 324 estações meteorológicas das 

regiões hidrográficas em análise obtidos a partir do Banco de Dados Meteorológicos para 

Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Meteorologia e da Agência Nacional de Águas. Os 

dados hidrológicos de vazão foram extraídos de 201 estações fluviométricas do banco de dados 

do Portal HidroWeb da Agência Nacional de Águas contidas nas duas regiões hidrográficas. 

Em ambos os casos, determinou-se a eliminação de séries como porcentagem de falhas superior 

a 10%. As informações a respeito da demografia foram obtidas do censo de 2010 realizado pelo 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram elas: distribuição populacional, 

urbanização, densidade demográfica, Índice de Gini e Índice de Desenvolvimento Humano dos 

Municípios (IDHM). 

Figura 3.3 – Organograma dos dados que foram utilizados na dissertação. 

 

3.3 Metodologia 

Este tópico apresenta a metodologia que foi utilizada para a geração de resultados 

propostos. Em síntese, os dados foram normalizados e verificados mediante estatística 

descritiva, por consequência, as séries climatológicas foram inseridas na Análise de 

Agrupamento e os grupos originados verificados pelo Índice de Silhouette. No passo seguinte, 

foram criadas séries sintéticas para cada sub-região homogênea com o intuito da geração dos 

diagnósticos da Teoria dos Valores Extremos. Por último, a análise de aspectos físicos, 

socioeconômicos e demográficos foi realizada em toda a área de estudo. 

3.3.1 Análise de Agrupamento 

A análise de agrupamento tem como propósito separar os elementos de uma 

determinada amostra, ou população, em agrupamentos formados por elementos com similares 

(homogêneas) entre si com relação a uma determinada característica, por consequência, visa-se 

obter heterogeneidade entre os elementos de grupos distintos com respeito à mesma 

característica (MINGOTI, 2005; JOHNSON E WICHERN, 2007). Neste trabalho, criou-se a 

partir dos dados diários obtidos, séries com as médias de acumulados mensais de precipitação 
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de 324 estações nas duas regiões hidrográficas com o intuito de obter as sub-regiões 

homogêneas de precipitação, o processo de geração das séries é esquematizado na Tabela 3.4. 

Inicialmente, calcularam-se os totais pluviométricos acumulados para cada mês ao longo das 

séries diárias. Em seguida, determinaram-se as médias climatológicas referentes a cada mês.  

Para tal, deve-se salientar que foi necessário ponderar medidas e métodos de ligação capazes 

de representar a similaridade entre os elementos de acordo com as circunstâncias que neles 

foram medidas. Por exemplo, a distância euclidiana, medida de dissimilaridade, ou o coeficiente 

de correlação, medida de similaridade. Logicamente, quanto maior a medida de dissimilaridade 

menor será a semelhança entre os indivíduos e vice-versa.  

Tabela 3.1 – Esquematização da criação das médias de acumulados mensais. 

Mês/Ano 1988 1989 1990 ... 2016 2017 
Acumulado  

Mensal 

Janeiro Total 1 Total 2 Total 3  Total 29 Total 30 
Média 

Janeiro 

Fevereiro Total 1 Total 2 Total 3  Total 29 Total 30 
Média 

Fevereiro 

... ... ... ... .... ... ... ... 

Dezembro Total 1 Total 2 Total 3  Total 29 Total 30 
Média 

Dezembro 

 

A obtenção dos dendrogramas mediante as diversas variações entre medidas de 

dissimilaridade e métodos de ligação permitiu a escolha mais adequada na formação dos grupos, 

uma vez que esta decisão é subjetiva e pautada nos objetivos definidos previamente neste 

estudo. No primeiro momento, definiu-se a distância euclidiana como medida de 

dissimilaridade para a formação dos agrupamentos a partir das 105 séries de precipitação na 

RHSF. Igualmente, estabeleceu-se para as 219 séries de precipitação na RHP. Na segunda 

etapa, definiu-se o método de ligação como sendo o hierárquico aglomerativo de Ward para o 

conjunto de dados de precipitação da RHSF. Logo, a formação dos grupos se deu pela 

maximização da homogeneidade dentro dos grupos, no qual a soma de quadrados dentro dos 

grupos é usada como medida de homogeneidade. O conjunto de dados de precipitação da RHP 

apresentou melhor combinação com a distância euclidiana mediante a associação com o método 

de ligação hierárquico aglomerativo Complete. Dessa maneira, a formação destes grupos foi 

realizada a partir dos elementos menos semelhantes entre si. 

3.3.2 Índice de Silhouette 

Proposto por Rousseeuw (1987), o índice de Silhouette tem a finalidade de auxiliar o 

cientista na escolha dos agrupamentos obtidos por metodologias de partição, como a análise de 
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cluster. O gráfico ilustrativo produzido pelo método representa a condição de alocação das 

unidades amostrais em seus respectivos grupos. O índice apresenta valores que variam de -1 

até 1 calculado em concordância com a Equação (1). Na equação, 𝑛 representa o objeto em 

avaliação, 𝑎(𝑛) a média das distâncias entre os objetos dentro do mesmo grupo e 𝑏(𝑛) a média 

dos objetos a todos os outros alocados nos grupos mais próximos. A partir disso, os valores 

próximos de -1 são indicativos de que determinado objeto foi alocado incorretamente e os 

valores próximos de 1 representam os objetos corretamente alocados. 

Índice de Silhouette(n) =  
𝑏(𝑛) − 𝑎(𝑛)

max {𝑎(𝑛), 𝑏(𝑛)}
 (1) 

 Baseado nisso, aplicou-se a metodologia nas sub-regiões homogêneas de precipitação 

definidas na etapa anterior, posteriormente, avaliou-se as estruturas de cada grupo formado 

seguindo as seguintes classificações: estrutura robusta (0,71 – 1,00), estrutura razoável (0,51 – 

0,70), estrutura fraca (0,26 – 0,50) e ausência de estrutura (≤0,25) (KAUFMAN E 

ROUSSEEUW, 1990). Por último, alterou-se a posição nos grupos de observações resultantes 

de alocações incorretas. 

3.3.3 Séries Sintéticas 

Foram geradas séries sintéticas capazes de retratar as sub-regiões homogêneas definidas 

anteriormente na análise de agrupamento, uma vez que a elevada quantidade de estações geraria 

reproduções em demasiado das metodologias posteriores. Logo, as séries sintéticas foram 

definidas pelos valores máximos diários de precipitação para cada sub-região, como 

exemplificado na Figura 3.4. 

Figura 3.4 – Esquematização da geração de séries sintéticas. 
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3.3.4 Teoria dos Valores Extremos 

Segundo Mendes (2004), a modelagem probabilística e inferência estatística, para a 

parte extrema da cauda (superior ou inferior) da distribuição de uma variável 𝑋 de interesse,  

são capazes de representar um nível pluviométrico médio diário em uma localidade. A 

motivação associada a esse tipo de modelagem é a de gerar projeções para os eventos extremos 

de maneira que seja possível propor ações de prevenção, mesmo que a probabilidade de 

ocorrência seja bastante reduzida, haja vista que as consequências de um evento desse porte são 

catastróficas. Dessa maneira, as séries sintéticas foram aplicadas na Teoria de Valores Extremos 

(TVE), ramo da probabilidade que estuda o comportamento estocástico de extremos associados 

a uma função de distribuição 𝐹 normalmente desconhecida (FISHER E TIPPETT, 1928). As 

distribuições de probabilidade são dadas da seguinte forma: Generalized Extreme Value 

Distribution (GEV), incluindo as distribuições de Gumbel, Fréchet e Weibull, e Generalized 

Pareto Distribution (GPD), nas formas Exponencial, Pareto e Beta. O principal objetivo da 

aplicação do teorema foi gerar uma estimação da cauda de uma distribuição referente a um 

grupo de observações. Porém, ressalta-se que a metodologia das famílias de distribuições ocorre 

de maneira distinta, no primeiro caso, a família de distribuições GEV gera estimativas mediante 

a captação de valores máximos anuais; enquanto que a família de distribuições GPD gera 

estimativas por intermédio da verificação de séries diárias para todo um período em análise, 

além de requerer a determinação de um limiar comparativo pré-definido. 

Em um primeiro momento, as séries sintéticas relatadas anteriormente foram inseridas 

na distribuição GEV, nesta etapa, captou-se os máximos valores anuais em cada série sintética. 

Por conseguinte, as séries foram relacionadas com as famílias de distribuições Gumbel, Weibull 

e Fréchet. Para os casos particulares da Equação (2) em que o parâmetro de forma 𝜉 ≠ 0, 

distribuição Weibull para 𝜉 <  0 e Fréchet para 𝜉 >  0; enquanto que, quando 𝜉 = 0, a função 

assumiu a forma da Equação (3), representada pela distribuição de Gumbel. A GEV também é 

conhecida como distribuição do tipo Von Mises-Jekinson fundamentada em uma única forma 

em (JEKINSON,1955). Vale ressaltar que esta aplicação é baseada na metodologia Block 

Maxima, deste modo, durante a captação dos máximos valores anuais em cada série sintética 

existe a possibilidade de perdas de informações importantes, uma vez que só se leva em 

consideração o maior valor ano a ano (MARANAUN et al., 2009). 

                              𝐹(𝑥) = exp [− (1 −
𝜉(𝑥−𝜇)

𝜎

1

𝜉
)] , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 ≠ 0 (2) 

                                𝐹(𝑥) = exp [− exp (−
𝑥−𝜇

𝜎
)] , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 = 0 (3) 
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Sabe-se que os parâmetros de definição são: 𝜇 o parâmetro de posição, 𝜎 um parâmetro 

de escala, e ainda 𝜉 como parâmetro de forma.  

Por último, tem-se que em um determinado quantil 𝑋𝑃 da família de distribuições GEV, 

a probabilidade acumulada será oriunda da Equação (4) (SANTOS, 2015), em que 𝑋𝑃 é o 

quantil da distribuição e T o período de retorno, resultando nas Equações (5) e (6) determinadas 

em Palutikof et al. (1999): 

                                              𝐹(𝑋𝑃) = 1 − (
1

𝑇
) (4) 

                          𝑥𝑝 =  𝜇 +
𝜎

𝜉
[ 1 − (− ln (1 −

1

𝑇
))

𝜉

] , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 ≠ 0 (5) 

𝑥𝑝 =  𝜇 − 𝜎 𝑙𝑛 [− ln (1 −
1

𝑇
)] , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 = 0 (6) 

 

 

Assim: 𝜇 o parâmetro de posição, 𝜎 um parâmetro de escala, 𝜉 parâmetro de forma, 𝑋𝑃 é o quantil 

da distribuição e T o período de retorno. 

No segundo momento, o diagnóstico gerado pela distribuição GPD, por sua vez, foi 

obtido de forma diferente da análise anterior, tendo em vista que um limiar comparativo foi 

pré-determinado de acordo com os excedentes da média (𝑥 − 𝑢) de cada série sintética. Em 

seguida, captou-se todos os valores máximos diários existentes em cada série superiores ao 

limiar gerado. Para os casos particulares da Equação (7) em que o parâmetro de forma 𝜉 ≠ 0, 

distribuição Beta para 𝜉 <  0 e Pareto para 𝜉 >  0; enquanto que, quando 𝜉 = 0, a função 

assumiu a forma da Equação (8), representada pela distribuição Exponencial. Nessa 

metodologia, o fato de não se descartar os eventos ocorrentes em um mesmo ano garante na 

maioria dos casos a geração de uma melhor estimativa (YUGUO et al., 2007). 

 

                                   𝐹(𝑥) = 1 − (
𝜉

𝜎
(𝑥 − 𝑢))

−
1

𝜉
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 ≠ 0 (7) 

                                     𝐹(𝑥) = 1 − exp (−
𝑥−𝑢

𝜎
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 = 0 (8) 

Em que: 𝜇 o parâmetro de posição, 𝜎 um parâmetro de escala, e ainda 𝜉 como parâmetro de 

forma.  

Para o quantil 𝑋𝑃 da GPD, baseado em (ABILD et al., 1992; PALUTIKOF et al., 1999) 

a probabilidade acumulada será oriunda das Equações (9) e (10), na qual 𝜆 é igual a 
𝑛

𝑀
, e sendo 

𝑛 o número total de excedentes que suplantarão o limiar 𝑢 e 𝑀 o número de anos do registro. 

                                   𝑥𝑝 =  𝜇 +
𝜎

𝜉
[ 1 − (𝜆𝑇)−𝜉], 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 ≠ 0  (9) 
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                                         𝑥𝑝 =  𝜇 + 𝜎 ln (𝜆𝑇), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 = 0  (10) 

Sendo que: 𝜇 o parâmetro de posição, 𝜎 um parâmetro de escala, 𝜉 parâmetro de forma e T o 

período de retorno. 

3.3.5 Aspectos físicos, socioeconômicos e demográficos  

Em um primeiro momento, o emprego do sensoriamento remoto associados às 

perspectivas de análise com softwares de sistemas de informações geográficas (SIG) destacado 

por Rosa (1996) fundamentou a geração das análises das características físicas e do uso e 

ocupação do solo. O autor ressaltou, por exemplo, a possibilidade da obtenção de dados de 

forma rápida e confiável, em diferentes faixas espectrais e escalas. O SIG permite a ligação 

dessas informações com outros tipos de produtos, transformando estas duas tecnologias 

conectadas entre si. Em consequência disto, associaram-se diversas características físicas das 

regiões hidrográficas, por exemplo, relevo, declividade, vegetação, uso e ocupação do solo, 

uma vez que tais informações são cruciais na orientação e tomada de decisões (ROSA, 2007). 

Sabe-se ainda que a utilização dessa ferramenta pode ser sintetizada por meio de mapas, que 

por sua vez, apontaram a distribuição espacial e tipologia de possíveis aspectos naturais ou 

ações antrópicas existentes no meio. A identificação ocorreu pelos padrões característicos na 

superfície terrestre a partir da análise em imagens remotamente sensoriadas e obtenção de 

shapefiles. Dessa forma, ressalta-se a grande importância e utilidade na identificação de áreas 

vulneráveis a algum tipo de parâmetro estabelecido (LEITE E ROSA, 2012). A aplicação foi 

imposta para todas as sub-regiões, haja vista a necessidade em se determinar os fatores naturais 

e resultantes da atuação humana preponderantes à ocorrência de enchentes, inundações e 

alagamentos, além de inúmeros prejuízos indiretos.  

A aplicação desta etapa da metodologia partiu inicialmente da análise das características 

socioeconômicas e demográficas com finalidade no enfoque dos aspectos da população contida 

nos municípios da área de estudo tais como: tamanho da população, da distribuição espacial, 

urbanização e características peculiares. Em vista que esse tipo de análise permitiu identificar 

previamente aspectos importantes acerca das áreas contidas nas sub-regiões mais susceptíveis 

ou não recorrência de eventos extremos intensos de precipitação e vazão. A geração de mapas 

do processo de urbanização dos municípios, da densidade demográfica, da drenagem dos solos 

de indicadores socioeconômicos, como IDHM e Gini, além de outros traços capazes de indicar 

as localidades mais vulneráveis à recorrência desses episódios em decorrência de problemas 

como a falta de infraestrutura dos municípios e a falta de adoção de medidas preventivas de 

minimização de impactos. Dessa forma, levou-se em conta as informações demográficas 
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definidas na Tabela 3.2, abaixo. Por último, o organograma contido na Figura 3.5 descreve as 

etapas da aplicação da metodologia.  

Tabela 3.2 – Informações demográficas de acordo com o Censo 2010 do IBGE. 

Informação demográfica Finalidade Unidade 

População 

Determinar o número de pessoas 

inseridas em cada RH e 

respectivas sub-regiões. 

hab 

Urbanização 
Identificar áreas de maior 

crescimento populacional. 
hab/ano 

Densidade populacional 
Detectar áreas de maior 

concentração populacional. 
hab/km² 

Distribuição populacional 
Estimar o perfil da população 

residente nas RH. 
hab/zona 

Índice de Desenvolvimento 

Humano 

Traçar o perfil do 

desenvolvimento humano para os 

municípios de cada sub-região. 

adimensional 

Índice de Gini 

Identificar o nível da desigualdade 

socioeconômica da população 

residente nos municípios 

estudados. 

adimensional 

3.3.6 Teste do qui-quadrado  

O teste do qui-quadrado é um teste de hipóteses com o intuito de determinar a dispersão 

ou associação existente entre variáveis de caráter qualitativo. Dessa forma, o teste independe 

de parâmetros populacionais como média ou variância. Basicamente, o teste qui-quadrado 

compara proporções, divergências ou não entre as frequências existentes e provável para um 

determinado evento. Utiliza-se este teste a fim de estimar se um possível episódio observado 

muda significativamente ou não do esperado. Além disso, a análise pelo método qui-quadrado 

pode comparar a distribuição de inúmeros episódios nas mais variadas amostras com a 

finalidade de avaliar se as proporções observadas destes episódios são capazes de mostrar ou 

não a existência de diferenças consideráveis. As condições estabelecidas para a aplicação desta 

metodologia são: os conjuntos devem ser independentes; os itens existentes em cada 

agrupamento sejam definidos de modo aleatório, as observações devem ser de caráter de 

frequência ou contagem; cada episódio deve pertencer a somente uma única categoria; e por 

fim, a amostragem necessita ser parcialmente grande (no mínimo 5 observações em cada célula, 

ou no caso de poucos agrupamentos no máximo 10) (BEIGUELMAN, 1996). O cálculo para 

verificar prováveis desigualdades entre proporções observadas e esperadas é obtido de acordo 

com a expressão abaixo: 
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(𝑜 − 𝜀)2

𝜀
 (11) 

Onde, o = frequência observada para cada classe e 𝜀 = frequência esperada para aquela classe. 

Percebe-se então que a elevação ao quadrado converte todos os desvios em valores 

positivos de modo ser possível a soma dos mesmos sem haver cancelamento. O desvio entre as 

grandezas observadas e esperada também pode ser expresso por 𝑑, logo 𝑑2/𝜀. Por fim, o 𝑥2 é 

definido como o somatório dos desvios na Equação (12). 

𝑋2 = ∑
𝑑2

𝜀
 (12) 

Em que, 𝑋2= somatório dos desvios, 𝑑 = frequência observada para cada classe e 𝜀 = frequência 

esperada para aquela classe. 

Figura 3.5 – Organograma da aplicação da metodologia. 
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EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO INTENSA ASSOCIADO AOS NÍVEIS 

DE VAZÃO NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO SÃO FRANCISCO E DO 

PARANÁ 

 

Resumo 

 

Os eventos extremos de precipitação e vazão ganham cada vez mais espaço no âmbito das 

discussões acerca da existência de uma possível alteração climática no planeta Terra. Os 

impactos atrelados à ocorrência de fenômenos desta magnitude podem ser maximizados pela 

falta de planejamento e estrutura na maioria dos casos. Dentro desse contexto, o estudo teve 

como objetivo estimar o nível e o período de retorno de eventos de precipitação intensa e 

relacionar com séries climatológicas de vazão para sub-regiões homogêneas das regiões 

hidrográficas do São Francisco e do Paraná. Para tal, utilizaram-se os dados de precipitação de 

324 estações pluviométricas e de vazão de 201 estações fluviométricas no período de 1988 a 

2017. A partir da Análise de Cluster foram definidas quatro sub-regiões homogêneas de 

precipitação para cada uma das regiões hidrográficas em questão. Utilizou-se o Índice de 

Silhouette a fim de identificar estações mal alocadas no processo de criação das sub-regiões. A 

Distribuição Generalizada de Pareto oriunda da Teoria dos Valores Extremos foi utilizada com 

o intuito de calcular o período e nível de retorno dos eventos de precipitação intensa para as 

sub-regiões. Em seguida, relacionou-se as estimativas obtidas com as informações acerca da 

rede de drenagem e nível de vazão dos rios existentes nas regiões hidrográficas. Os resultados 

apontaram a existência de quatro sub-regiões homogêneas de precipitação nas duas regiões 

hidrográficas estudadas. Os cenários para a recorrência de eventos de precipitação intensa 

indicaram o elevado grau de severidade pela qual determinadas sub-regiões podem vir a estar 

submetidas, além de que reforçam a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas de 

prevenção e minimização de impactos.  
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4.1 Introdução 

A possível ocorrência de mudanças climáticas é relacionada diariamente pela população 

aos inúmeros estresses hídricos e desastres naturais existentes em todo o globo, uma vez que 

eventos extremos, como Eventos de Precipitação Intensa (EPI) ou Eventos de Vazão Intensa 

(EVI) podem vir a ser cada vez mais reincidentes. A recorrência desses fenômenos acarreta 

diversos prejuízos, muitas vezes, incalculáveis ao meio antrópico, além de serem os maiores 

responsáveis por perdas humanas (Kobiyama et al., 2006). Isto posto, tem-se que a escassez de 

políticas públicas voltadas ao correto planejamento urbano e minimização de danos, juntamente 

com o exponencial crescimento populacional do último século, tornaram-se fatores capazes de 

maximizar os impactos da ocorrência destes extremos climáticos (Sousa et al., 2016). Em 

virtude do poder de destruição do bem-estar de uma civilização e dos danos agregados a esses 

episódios, os estudos relacionados à análise e compreensão dos eventos de chuva e vazão 

intensa são amplamente discutidos e requerem detalhamento (Zhang et al., 2011). 

A discussão acerca de um possível aumento da recorrência de EPI ou EVI no mundo 

eleva a sensação de insegurança da população e deixa em alerta diversos órgãos gestores. Como 

em, Rahmani et al. (2015), que identificaram uma tendência crescente na ocorrência de 

extremos máximos de precipitação no estado do Kansas nos Estados Unidos, além de um 

aumento nos níveis de precipitação deste tipo. Tal qual, a análise de Santos et al. (2015) apontou 

para a intensificação de eventos de chuva intensa em períodos chuvosos e a alta vulnerabilidade 

climática mediante à atuação de sistemas meteorológicos na região da Amazônia. Além disto, 

os recentes registros de enchentes e inundações geram grandes danos em consequência destes 

fenômenos, bem como exemplificam a baixa precisão dos sistemas de previsão e de 

quantificação de riscos (Savage, 2014). No ano de 2002, por exemplo, uma grande parte da 

Europa central registrou a ocorrência de extremos de precipitação que acarretaram em fortes 

inundações nas zonas próximas dos rios Danúbio e Elba de acordo com Munzar e Ondrácek 

(2013). 

No Brasil, a divisão do território nacional por regiões hidrográficas é um dos conceitos 

utilizados para unir municípios e regiões com similaridades em suas características naturais e 

antrópicas, com o intuito de propiciar um gerenciamento dos conflitos existentes em 

decorrência do acontecimento de eventos deste porte. A Região Hidrográfica do São Francisco 

(RHSF) e a Região Hidrográfica do Paraná (RHP), por exemplo, são unidades hidrográficas 

que buscam maximizar o aproveitamento da água mediante diversas situações, uma vez que 

cada uma delas compreende sete Unidades da Federação com população, usos e ocupação do 

solo distintas, além, é claro, dos vários sistemas meteorológicos capazes de influenciar no 
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regime de chuva das regiões. Apesar disto, sabe-se que nos últimos anos, o crescimento 

urbanístico associado ao adensamento populacional e o desenvolvimento tecnológico 

econômico dos vários setores, principalmente o industrial e agrícola, vem alterando a dinâmica 

da gestão de recursos hídricos podendo influenciar na maximização de danos em decorrência 

de eventos extremos nestas duas regiões (ANA, 2013).  

Evitar a ocorrência destes eventos extremos, portanto, não é algo possível, mas o 

desenvolvimento de estudos capazes de prever e minimizar os impactos é o caminho que deve 

ser seguido. Isso porque as atividades econômicas dessa região, em boa parte de sua totalidade, 

são baseadas no conhecimento da variabilidade do tempo e clima, o que é também de extrema 

importância para os setores sociais. Com isso, a pesquisa baseia-se na problemática em torno 

desses eventos ainda pouco compreendidos que repercutem na qualidade de vida da população, 

economia e infraestrutura das regiões. Desta maneira, o estudo pretende responder ao seguinte 

questionamento: (i) Qual o período e o nível de retorno dos Eventos de Precipitação Intensa 

(EPI) para sub-regiões homogêneas da Região Hidrográfica do São Francisco (RHSF) e da 

Região Hidrográfica do Paraná (RHP) e as possíveis relações existentes com os Eventos de 

Vazão Intensa (EVI)? Sendo assim, o objetivo da pesquisa é de estimar o período e o nível de 

retorno dos EPI e relacionar com séries climatológicas de vazão sobre sub-regiões homogêneas 

da RHSF e RHP.  

4.2 Material e Métodos 

4.2.1 Área de Estudo 

 A RHSF, apresentada na Figura 4.1, contempla uma área de aproximadamente 638.466 

km² (7,5% do território brasileiro), incluindo as respectivas unidades federativas: Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Os 503 munícipios que fazem 

parte da região possuem uma população total de aproximadamente 14,3 milhões de habitantes 

(IBGE, 2010), porém apenas três destas cidades possuem população superior a 100.000 

habitantes, são estas: Belo Horizonte/MG, Petrolina/PE e Juazeiro/PE. O principal recurso 

hídrico da região hidrográfica é o Rio São Francisco com cerca de 2.800 km de extensão, o seu 

percurso inicia na Serra da Canastra e finaliza no Oceano Atlântico na divisa entre os estados 

do Alagoas e Sergipe. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a região 

apresenta um regime de chuvas anual (1.003 mm) inferior à média nacional (1.716 mm), com 

disponibilidade hídrica superficial de 1.886 m³/s equivalente a menos de 3% da disponibilidade 

existente no país (91.071 m³/s). Além disto, a vazão média anual é 2.846 m³/s correspondente 

a 1,58% da vazão média do Brasil (179.516 m³/s). Vale destacar também, que a RHSF possui 

58% do seu território inserido na Região do Semiárido Nordestino, região caracterizada por 
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baixíssimos totais pluviométricos e uma alta taxa de evapotranspiração capaz de impor longos 

períodos de estiagem (Marengo et al., 2016). 

 A RHP representada na Figura 4.1, por sua vez, engloba uma área total de 879.873 km² 

(10% do território brasileiro) incluindo sete unidades federativas: Distrito Federal, Goiás, 

Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina e São Paulo. A região 

possui 1.507 munícipios com uma população total de aproximadamente 61,3 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010). Também, destaca-se que 16 cidades apresentam população superior 

aos 400.000 habitantes e seis cidades com população superior a 1.000.000 de habitantes (São 

Paulo/SP, Brasília/DF, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Guarulhos/SP, Campinas/SP). Tal região 

hidrográfica é de suma importância no âmbito nacional, tendo em vista ser responsável pela 

maior parte do desenvolvimento da economia brasileira, destacando-se com elevadas demandas 

de consumo hídrico no âmbito industrial. Conforme dados do INMET, o regime de chuvas 

anual da região é 1.543 mm correspondente a quase 90% do regime médio nacional (1.761mm). 

No quesito disponibilidade hídrica superficial, a RHP possui 6,5% (5.956 m³/s) da 

disponibilidade existente no território brasileiro (91.071 m³/s), enquanto que a vazão média 

existente corresponde a 6,6% (11.831m³/s) da vazão média brasileira (179.516 m³/s). 

4.2.2 Dados 

Neste artigo foram utilizados dados meteorológicos (precipitação) e hidrológicos 

(vazão) com séries históricas diárias definidas de 1988 a 2017, tendo em vista a necessidade de 

um mínimo de 30 anos de dados capaz de assegurar a compatibilidade entre dados coletados 

nas mais variadas estações meteorológicas de acordo com a Organização Meteorológica 

Mundial. As séries de precipitação foram extraídas de estações pluviométricas do Banco de 

Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do INMET e do Portal HidroWeb da Agência 

Nacional de Águas (ANA); enquanto que as séries de vazão foram obtidas de estações 

fluviométricas apenas do Portal HidroWeb da ANA. Em ambos os casos, determinou-se a 

eliminação de séries como porcentagem de falhas superior a 10%. Dessa forma, a obtenção de 

dados resultou na espacialização da Figura 4.1 com um total de 105 séries climatológicas de 

precipitação e 103 de vazão inseridas na RHSF; enquanto que na RHP foram utilizadas 219 

séries climatológicas de precipitação e 98 de vazão. 
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Figura 4.1 – Regiões Hidrográficas do São Francisco e Paraná.  

 

4.2.3 Metodologia 

4.2.3.1 Análise de Agrupamento 

A análise de agrupamento ou análise de cluster é uma técnica multivariada que visa 

particionar um grupamento de dados em um ou mais grupos. Tal metodologia é baseada na 

determinação de um parâmetro de classificação, de maneira que haja homogeneidade dos dados 

contidos em um mesmo grupo e heterogeneidade em dados contidos em grupos distintos. Além 

disto, sabe-se que é crucial ter cuidado na escolha das variáveis a serem utilizadas para 

caracterizar cada dado, tendo em vista que tal processo influenciará na definição dos grupos 

(Johnson e Wichern, 2007). Nesta pesquisa, utilizou-se desta metodologia a fim de particionar 

todas as séries climatológicas de precipitação em agrupamentos homogêneos. Dessa forma, no 

primeiro passo, as 324 séries de acumulados mensais de precipitação para as regiões 

hidrográficas em questão foram submetidas a uma análise descritiva básica com o intuito de 

verificar possíveis erros de coleta, como também para fins de padronização. Em seguida, 

analisaram-se diversos dendogramas obtidos a partir da variação entre número ideal de clusters, 

medidas de dissimilaridade e a heurística de agrupamento. Na RHSF, definiu-se a distância 

euclidiana como medida de dissimilaridade de acordo com a Equação (1) e o método de Ward 

detalhado na Equação (2) entre as técnicas hierárquicas aglomerativas como heurística de 
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agrupamento para a formação de quatro clusters de precipitação. Por conseguinte, a formação 

dos grupos se deu pela maximização da homogeneidade dentro dos grupos, no qual a soma de 

quadrados dentro dos grupos é usada como medida de homogeneidade.   

𝑑(𝑋𝑙𝑋𝑘) =  √(𝑋𝑙 − 𝑋𝑘) = √(𝑋1𝑗 − 𝑋1𝑘)2 +  (𝑋2𝑗 − 𝑋2𝑘)2+ . . + (𝑋𝑝𝑗 − 𝑋𝑝𝑘)2 (1) 

Onde: 𝑑 = distância euclidiana, 𝑋𝑙 = elemento 1 e 𝑋𝑘 = elemento 2. 

                                    𝑑(𝐶1𝐶2) = ∑ ∑ (
1

𝑛1𝑛2
) 𝑑(𝑋𝑙𝑋𝑘)𝑙∈𝐶2

 𝑙∈𝐶1
 (2) 

Onde: 𝑑 = distância entre conglomerados, 𝐶1 = conglomerado 1, 𝐶2 = conglomerado 2, 𝑛1 = 

médias da distância 1 e 𝑛2 = médias da distância 2 

Na RHP, determinou-se uma melhor combinação entre a distância euclidiana como 

medida de dissimilaridade mediante Equação (1) e o método Complete detalhado na Equação 

(3) como heurística de agrupamento na formação de quatro clusters de precipitação. Logo, a 

formação destes grupos foi realizada a partir dos elementos menos semelhantes entre si. Isto 

posto, ressalta-se que a análise de cluster é amplamente utilizada para a definição de sub-regiões 

homogêneas em diversas ocasiões, seja na totalidade da área de estudo em questão ou em parte 

dela, por exemplo, os trabalhos realizados por Raziei et al. (2008), Oliveira et al. (2015) e Fazel 

et al. (2017). 

𝑑(𝐶1𝐶2) = max { 𝑑(𝑋𝑙𝑋𝑘, 𝑙 ≠ 𝑘) (3) 

Em que: 𝑑 = distância entre conglomerados, 𝐶1 = conglomerado 1 e 𝐶2 = conglomerado 2. 

4.2.3.2 Método das Silhuetas 

 O índice de Silhueta é utilizado em metodologias que visam obter agrupamentos por 

partição avaliando a semelhança entre as observações de um determinado grupo. A concepção 

proposta por Rousseeuw (1987) foi de auxiliar os pesquisadores a determinarem o número ideal 

de grupos, concomitantemente, gerar uma ilustração gráfica dos agrupamentos gerados. Deste 

modo, aplicou-se o índice para as sub-regiões homogêneas definidas na análise de cluster. Para 

tal, o autor definiu que os valores variariam entre [-1, 1], de maneira que quanto mais próximo 

de seu limite inferior um objeto seja encontrado, maior a probabilidade de erro na alocação do 

objeto de acordo com a Equação (4). 

𝑠𝑖 =  
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

max(𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖))
 (4) 
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Sendo que: 𝑠(𝑖) = varia de forma adimensional entre -1 a 1 𝑎(𝑖) é a dissimilaridade média do 

objeto 𝑖 em comparação com todos do seu grupo pertencente, e 𝑏(𝑖) é a dissimilaridade média 

do objeto 𝑖 em relação a todos os objetos do grupo vizinho mais próximo. Vale ressaltar 

também, que este tipo de metodologia permitiu que fossem alterados os grupos que 

apresentaram má alocação de objetos de acordo com o proposto por Kaufman e Rousseeuw 

(1990), no qual os autores definiram quatro intervalos para melhor avaliar os resultados obtidos 

pelo índice, foram estes: estrutura robusta (0,71 – 1,00), estrutura razoável (0,51 – 0,70), 

estrutura fraca (0,26 – 0,50) e ausência de estrutura (≤0,25). Por último, de acordo com Sousa, 

2007) verificou-se que esta abordagem é amplamente utilizada em diversos estudos estatísticos 

e de outras áreas. 

4.2.3.3 Teoria dos Valores Extremos (TVE) 

Presente na literatura há bastante tempo, a Teoria dos Valores Extremos (TVE), 

apresenta resultados significativos desde 1928 quando Fisher e Tippett (1928) destacaram o 

campo da probabilidade capaz de estudar o comportamento estocástico das extremidades 

relacionadas a um determinado grupamento de variáveis aleatórias com distribuição comum F. 

Diversos avanços foram obtidos e incrementados à teoria entre os anos de 1950 e 1960 segundo 

Gumbel (1954) e Tiago de Oliveira (1962), ao passo que inúmeras técnicas estatísticas foram 

elaboradas a partir do conceito geral da TVE até os dias atuais. A principal vantagem em 

trabalhar a teoria parte do princípio que concentrar a análise nas caudas de uma distribuição nos 

permite ter a disposição inúmeros métodos estatísticos apropriados para as extremidades de 

uma distribuição. Os parâmetros de definição para a obtenção de diagnósticos são: 𝜇 o 

parâmetro de posição, 𝜎 um parâmetro de escala, e ainda 𝜉 como parâmetro de forma. De 

maneira que, a análise dos parâmetros define qual distribuição de uma determinada família de 

distribuições se assemelha ao conjunto de dados em questão. Neste acaso, a aplicação da TVE 

foi aplicada em diversas pesquisas que indicaram a boa capacidade de previsão da metodologia 

(Feng et al., 2007; Besselaar e Buishand, 2013; Santos et al., 2015; Nguyen e Nguyen, 2016). 

Além disto, a utilização de séries sintéticas descritas a seguir, evitou a necessidade de imputação 

de dados quando comparado com análises pontuais. 

Neste trabalho, utilizou-se o conjunto de famílias de distribuição inserido na TVE, a 

Generalized Pareto Distribution (GPD), que contempla as distribuições Exponencial, Pareto e 

Beta gerando estimativas por intermédio de séries diárias de acordo com a Equação (5) em que 

o parâmetro de forma 𝜉 ≠ 0, distribuição Beta para 𝜉 <  0 e Pareto para 𝜉 >  0; enquanto que, 

quando 𝜉 = 0, a função assumiu a forma da Equação (6), representada pela distribuição 

Exponencial. Neste tipo de abordagem, o fato de não se descartar os eventos ocorrentes em um 
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mesmo ano garante na maioria dos casos a geração de uma melhor estimativa segundo Yuguo 

et al (2007).  

                                   𝐹(𝑥) = 1 − (
𝜉

𝜎
(𝑥 − 𝑢))

−
1

𝜉
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 ≠ 0 (5) 

                                     𝐹(𝑥) = 1 − exp (−
𝑥−𝑢

𝜎
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 = 0 (6) 

Onde: 𝜇 o parâmetro de posição, 𝜎 um parâmetro de escala, e ainda 𝜉 como parâmetro de forma.  

Nesta metodologia, todas as informações da série histórica são levadas em consideração 

ano a ano, tendo em vista que o diagnóstico foi gerado captando todos os valores superiores a 

um limiar pré-determinado baseado a partir dos excedentes da média (𝑥 − 𝑢). Baseado nisso, 

foram criadas séries sintéticas e posteriormente, o diagnóstico foi gerado captando todos os 

extremos de precipitação superiores a um limiar comparativo pré-determinado para cada sub-

região. Ressalta-se ainda, que o limiar definido a partir dos excedentes da média resultou em 

valores diferentes para cada cluster em análise. Para o quantil 𝑋𝑃 da GPD, baseado em (ABILD 

et al., 1992; PALUTIKOF et al., 1999) a probabilidade acumulada será oriunda das Equações 

(3) e (4), na qual 𝜆 é igual a 
𝑛

𝑀
, e sendo 𝑛 o número total de excedentes que suplantarão o limiar 

𝑢 e 𝑀 o número de anos do registro. 

                                   𝑥𝑝 =  𝜇 +
𝜎

𝜉
[ 1 − (𝜆𝑇)−𝜉], 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 ≠ 0  (7) 

                                         𝑥𝑝 =  𝜇 + 𝜎 ln (𝜆𝑇), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜉 = 0  (8) 

Sendo que: 𝜇 o parâmetro de posição, 𝜎 um parâmetro de escala, 𝜉 parâmetro de forma e T o 

período de retorno. 

4.3 Resultados e Discussão 

4.3.1 Região Hidrográfica do São Francisco (RHSF) 

A Figura 4.2 mostra as sub-regiões homogêneas de precipitação como resultado da 

análise de cluster realizada para a RHSF. No primeiro caso, a Figura 2(a) expõe as quatro sub-

regiões homogêneas de precipitação definidas, são elas: São Francisco Precipitação 1 (SFP1), 

São Francisco Precipitação 2 (SFP2), São Francisco Precipitação 3 (SFP3) e São Francisco 

Precipitação 4 (SFP4). Agregado a este resultado, a Figura 4.2(b) retrata a precipitação mensal 

média do período em análise, onde podem-se identificar variações climatológicas nas sub-

regiões. Enquanto que a Figura 4.2(c) apresenta o índice de Silhouette aplicado aos 

agrupamentos formados. Logo, ao associar a Figura 4.2(a) com a Figura 4.2(b), identifica-se 

claramente um grupo que se diferencia dos demais, o SFP1, com totais pluviométricos mensais 
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elevados durante o inverno austral, em contrapartida dos outros três agrupamentos, SFP2, SFP3 

e SFP4, que apresentam maiores totais pluviométricos mensais durante o verão. Dessa forma, 

é importante salientar que a partir dos comportamentos detectados para as sub-regiões, torna-

se possível relacioná-los ao conhecimento existente da atuação de sistemas meteorológicos.  

O agrupamento SFP1, como mencionado anteriormente, difere dos outros agrupamentos 

formados possivelmente por estar localizada no litoral sul do Nordeste do Brasil, uma vez que 

pode ser influenciado pela atuação das Ondas de Leste (Yamazaki e Rao, 1977; Espiniza, 1996, 

Neves et al., 2016), restos de sistemas frontais (Kousky, 1979; Cavalcanti et al. 2012) Alta 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) (Kousky, 1980; Moscati, 1991) e brisa marítima. Por 

outro lado, a sub-região homogênea SFP2, por estar inserida em sua maior parte na região do 

semiárido nordestino, possui os menores totais pluviométricos em comparação com a SFP3 e 

SFP4, apesar de apresentarem padrões similares. Na SFP4, os maiores níveis de intensidade de 

chuva em comparação com a SFP3, pode-se dever ao fato de possivelmente estar associada à 

ocorrência de Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) ou a Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS), juntamente com sistemas frontais e ciclones atuarem mais fortemente 

nessa região quando o ASAS muda de posição no durante o verão (Kodama, 1993; Reboita et 

al., 2010). Por fim, analisando a Figura 4.2(c), pode-se verificar que todas as quatro sub-regiões 

homogêneas de precipitação criadas apresentaram um padrão de estrutura segundo Kaufman e 

Rousseeuw (1990), com destaque para a SFP1 que atingiu o melhor índice de 0,73.  

De modo geral, a formação dos clusters de precipitação da RHSF explícitos na Figura 

4.2 é considerada satisfatória em relação à quantidade e estrutura dos agrupamentos formados, 

já que é possível analisar detalhadamente toda a área de estudo, levando-se em consideração, 

não apenas os padrões de precipitação ao longo do ano, como também a intensidade dos 

mesmos. Logo, reduzir a quantidade de clusters pode não afetar a identificação de padrões 

climatológicos existentes, porém pode-se comprometer a análise no que diz respeito à 

intensidade de precipitação existente em cada grupo. À medida que, aumentar a quantidade de 

clusters pode acarretar em uma melhor identificação de níveis de precipitação, no entanto 

compromete a formação dos clusters. O estudo produzido por Santos et al. (2015) corrobora 

com esta análise, tendo em vista que os autores verificaram diversas combinações de formação 

de agrupamentos mediante a comparação dos padrões climatológicos existentes na bacia 

hidrográfica do Amazonas e a magnitude da precipitação em cada grupo. Os autores concluíram 

que apesar de três sub-regiões de precipitação homogênea serem capazes de representar os 

padrões de precipitação, delimitou-se seis grupos devido à necessidade de se levar em 

consideração as distintas intensidades dos eventos de precipitação existentes naquela ocasião.     
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Figura 4.2 – Sub-regiões homogêneas de precipitação e vazão na Região Hidrográfica do São 

Francisco: (a) Espacialização dos clusters de precipitação; (b) Média mensal de precipitação 

para os agrupamentos; (c) Índice de Silhouette para os clusters de precipitação. 

        

 

Para efeitos comparativos, o trabalho proposto por Santos e Morais (2013) também 

determinou sub-regiões homogêneas de precipitação na bacia hidrográfica do Rio São 

Francisco, que apesar de ser um conceito distinto do abordado neste trabalho, possui a mesma 

área geográfica da RHSF, logo a comparação a seguir é aceitavel. Os autores delimitaram três 

sub-regiões homogêneas de precipitação: regiões A (sul da bacia), região de transição (centro 

da bacia) e região B (norte da bacia). Deste modo, é possível enumerar algumas semelhanças 

existentes entre os trabalhos, por exemplo, os padrões da SFP4 (sul da RHSF) e SFP1 (norte da 

RHSF) resultantes deste artigo, como também, a semelhança entre a região de transição com a 

junção das sub-regiões SFP2 e SFP3. Em contrapartida, a delimitação de quatro clusters 

realizada neste trabalho é contraposta com a definida por Santos e Morais (2013), uma vez que 

não consideraram os níveis de precipitação existentes nos agrupamentos, mas sim o 

comportamento climatológico ao longo do ano. Por fim, destaca-se que apesar da diferença da 

origem dos dados e da metodologia aplicada nos dois trabalhos, pôde-se encontrar semelhança 

nos resultados obtidos. 

Definidos os agrupamentos homogêneos de precipitação inseridos na RHSF, a Figura 

4.3 apresenta os diagnósticos obtidos mediante à aplicação da teoria de valores extremos em 
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cada sub-região. As estimativas geradas associando o período de retorno de um, cinco, dez e 

cem anos, no eixo das abcissas, com os respectivos níveis de precipitação futura, no eixo das 

coordenadas, estão dispostas na Figura 4.1, com nível de confiança de 95%. Os resultados 

obtidos nas Figuras 2(a), 2(b), 2(c) e 2(d) indicam que de acordo com a GPD, apenas a SFP1, 

dentre os clusters definidos, apresentará registros inferiores a 100 mm/dia em um futuro 

próximo de um e cinco anos dentre as sub-regiões homogêneas de precipitação da RHSF, do 

mesmo modo que, aponta-se para a recorrência de evento de precipitação intensa com maiores 

magnitudes nas sub-regiões SFP3 e SFP4 em um futuro próximo e distante. O resultado 

apresentado nesta aplicação expõe os níveis de chuva nos quais estas sub-regiões podem vir a 

ser submetidas. É importante destacar que apesar de não ser possível existir um limiar universal 

de precipitação máxima capaz de indicar com precisão o quanto uma determinada região pode 

ser resiliente a um evento de precipitação intensa, uma vez que diversas características naturais 

e antrópicas podem atenuar ou maximizar tal fenômeno, recorrências deste porte podem vir a 

causar enormes estragos. Por exemplo, o limiar definido por Santos e Manzi (2010) de que os 

eventos de chuvas intensas superiores a 70 mm/dia acarretarem em diversos prejuízos e 

implicações na logística de diversas cidades brasileiras, ao mesmo tempo que, chuvas diárias 

entre 20 e 50 mm/dia originam registros de deslizamentos de terra em São José dos Campos, 

no estado de São Paulo segundo Mendes et al. (2015).  

Figura 4.3 – Período de retorno de eventos de precipitação obtidos a partir da Generalized 

Pareto Distribution (GPD) para as sub-regiões homogêneas de precipitação da Região 

Hidrográfica do São Francisco: (a) SFP1; (b) SFP2; (c) SFP3 e (d) SFP4. 
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Figura 4.1 – Período de retorno (anos) da recorrência de eventos de precipitação intensa (mm) 

para as sub-regiões homogêneas de precipitação da Região Hidrográfica do São Francisco a 

partir da Generalized Pareto Distribution (GPD). 

Sub-regiões GPD (ano/mm) 

1 5 10 100 

SFP1 

SFP2 

SFP3 

SFP4 

78 

105 

117 

152 

92 

118 

135 

173 

102 

131 

192 

198 

142 

149 

223 

234 

Baseado nos clusters de precipitação definidos e nas estimativas para recorrência de 

evento de precipitação intensa, agrega-se informações importantes acerca da vazão existente na 

hidrografia da RHSF, são elas: rede de drenagem e nível de vazão detalhadas nas Figuras 4(a) 

e 4(b), abaixo. Como também, a Figura 4.2, com o panorama comparativo entre a precipitação 

e vazão acumulada média dos períodos chuvoso e seco em função das perspectivas de período 

de retorno para EPI. Deste modo, permite-se identificar características e peculiaridades no 

regime de vazão capazes de atenuarem ou maximizarem a ocorrência de um possível evento de 

vazão intensa em virtude de um evento de precipitação intensa. Inicialmente, na Figura 4.4(a), 

por exemplo, detecta-se que o fluxo na rede de drenagem ocorre no sentido sul-norte da região 

hidrográfica, uma vez que o curso superior ou alto curso equivale a parte mais elevada e 

inclinada do terreno, enquanto que o curso inferior ou baixo curso corresponde às zonas 

próximas da foz. Esta informação é confirmada numericamente com os níveis de vazão 

acumulados médios nos períodos chuvoso e seco para todos agrupamentos da RHSF. Logo, 

têm-se que níveis elevados de precipitação estimados pela GPD para as sub-regiões SFP3 e 

SFP4, posicionados à montante, são uma informação crucial tendo em vista fomentar os níveis 

de vazão à jusante.  

Sabe-se também que os níveis de vazão tendem a ser maiores nas regiões próximas do 

desague no mar, porém, a Figura 4.4(b) demonstra uma peculiaridade importante na RHSF com 

relação as áreas de níveis de vazão bastante elevadas, pois as mesmas estão presentes 

principalmente no médio curso 2 da rede de drenagem, e não na região de baixo curso como 

esperado. Isto pode ser explicado pela existência de barragens e hidrelétricas próximas do baixo 

curso, por exemplo, as unidades de Sobradinho e Paulo Afonso, que regularizam a vazão a fim 

de gerar energia, minimizar os impactos decorrentes da seca e de grandes variações nos níveis 

do fluxo de água. Quantitativamente, verifica-se tal situação quando o nível de vazão 

acumulada média é maior em SFP2 do que em SFP1 no período chuvoso (Figura 4.2), apesar 

de que durante o período seco essa relação não exista em virtude da regularização da vazão 

após os barramentos. Em vista disso, presume-se que a as civilizações compreendidas entre as 
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sub-regiões SFP2, SFP3 e o médio curso 2 podem vir a ser  submetidas mais constantemente a 

casos de eventos de vazão intensa . Por último, identifica-se uma tendência para a recorrência 

de EPI superiores aos acumulados médios de precipitação em todas as sub-regiões. Destacando-

se o perigoso panorama pelo qual a sub-região SFP2 está submetida, tendo em vista todas as 

estimativas para níveis de recorrência futuro serem bem superiores ao acumulado médio de 

precipitação durante o período chuvoso.    

Figura 4.4 – Vazão na Região Hidrográfica do São Francisco: (a) Rede de drenagem e (b) Nível 

de vazão. 

 

Figura 4.2 – Relação: precipitação e vazão acumulada média por período chuvoso e seco versus 

estimativas da Generalized Pareto Distribution (GPD) nas sub-regiões homogêneas da região 

hidrográfica do São Francisco entre 1988 e 2017.  

Sub-regiões 
Precipitação (mm) Vazão (m³/s) Estimativa GPD (ano/mm) 

Chuvoso Seco Chuvoso Seco 1 5 10 100 

SFP1 

SFP2 

SFP3 

SFP4 

82 

83 

147 

187 

29 

13 

22 

36 

2014 

2266 

1324 

87 

1740 

1168 

579 

38 

78 

105 

117 

152 

92 

118 

135 

173 

102 

131 

192 

198 

142 

149 

223 

234 

4.3.2 Região Hidrográfica do Paraná (RHP) 

A Figura 4.5 retrata as sub-regiões homogêneas de precipitação como resultado da 

análise de cluster realizada para a RHP. Inicialmente, analisando os resultados para a 

precipitação, tem-se que a Figura 4.5(a) reproduz a espacialização das quatro sub-regiões 

homogêneas de precipitação definidas, são elas: Paraná Precipitação 1 (PP1), Paraná 
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Precipitação 2 (PP2), Paraná Precipitação 3 (PP3) e Paraná Precipitação 4 (PP4). Associado a 

este resultado, a Figura 4.5(b), descreve a precipitação mensal acumulada do período em 

análise, pode-se identificar a partir desta, os comportamentos climatológicos das sub-regiões 

definidas. Além disto, a Figura 4.5(c) apresenta o índice de Silhouette aplicado aos clusters 

criados. Nesta região hidrográfica em questão, nota-se que as quatro sub-regiões definidas 

apresentam um padrão similar de totais pluviométricos mensais, porém com intensidade distinta 

(Figura 4.5a e 5b). A PP4, por exemplo, possui os maiores valores de precipitação durante os 

meses de inverno em comparação com os outros grupos, enquanto que a PP1 possui os menores 

níveis de precipitação. Em contrapartida, durante o verão, a PP1 apresenta os maiores totais 

pluviométricos e a PP3 os menores níveis de chuva.  

Analisando estes resultados, pode-se identificar algumas relações com sistemas 

atmosféricos capazes de explicar os padrões e níveis obtidos. Na PP1, por exemplo, a 

precipitação é mínima durante o inverno possivelmente atrelado ao fato da ASAS chegar a sua 

posição mais oeste neste período do ano, logo este sistema inibe a atuação dos sistemas frontais 

e ciclones subtropicais e extratropicais (Gan e Rao, 1990; Reboita, 2010). Em vista disso, por 

estarem localizadas mais ao centro-sul da RHP, a PP2 e PP3 estão menos sujeitas à ausência de 

chuva em virtude deste fenômeno durante o inverno. No verão, os maiores totais de precipitação 

na PP1 e PP2 em comparação com a PP3 podem estar relacionados com a atuação da ZCOU e 

ZCAS (Kodama, 1992; Carvalho et al., 2004; Lima et al., 2010). A sub-região homogênea de 

precipitação PP4 possui totais pluviométricos mais equilibrados ao longo do ano, sua 

localização no sul da RHP faz com que os níveis de chuvas em decorrência da atuação dos 

Sistemas Frontais (Oliveira, 1986; Andrade, 2007; Andrade e Cavalcanti, 2018), Complexos 

Convectivos de Mesoescala (Salio et al., 2007), Bloqueios Atmosféricos (Nascimento e 

Ambrizzi, 2002) e Sistemas Ciclônicos (Hallak, 2000) sejam mais constantes durante o ano 

todo. Por último, destaca-se que de acordo com a Figura 4.5(c) todas as sub-regiões 

homogêneas de precipitação originadas apresentam a existência de uma estrutura mínima de 

formação de clusters durante o processo.  

A formação dos clusters de precipitação da RHP destacado na Figura 4.2 também é 

considerada satisfatória, uma vez que assim como na RHSF a quantidade e estrutura dos 

agrupamentos formados permite verificar toda a área de estudo, tomando-se em consideração, 

não só os padrões de precipitação no decorrer do ano, como também a intensidade dos mesmos. 

Portanto, reafirma-se que a redução da quantidade de agrupamentos pode não afetar a 

identificação de padrões climatológicos existentes nesta região hidrográfica, apesar de que pode 

influenciar a análise no que diz respeito à intensidade de precipitação existente em cada sub-
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região homogênea. Do mesmo modo, aumentar a quantidade de clusters torna passível de uma 

melhor identificação de níveis de precipitação, no entanto pode alterar a formação dos clusters.  

Figura 4.5 – Sub-regiões homogêneas de precipitação na Região Hidrográfica do Paraná: (a) 

Espacialização dos clusters de precipitação; (b) Média mensal de precipitação para os 

agrupamentos; (c) Índice de Silhouette para os clusters de precipitação. 

 
     

Na Figura 4.6 é possível destacar quais as sub-regiões apresentam maiores estimativas para 

recorrência de eventos de precipitação intensa obtidos a partir da teoria dos valores extremos – 

generalized pareto distribution nas sub-regiões homogêneas de precipitação da RHP. Os 

resultados desta etapa estão descritos na Figura 4.3, com nível de confiança de 95%. Analisando 

as Figuras 6(a), 6(b), 6(c) e 6(d), tem-se que conforme o diagnóstico da generalized pareto 

distribution, todas as sub-regiões definidas apresentarão uma chuva com nível de recorrência 

superior a 120 mm/dia, seja em um futuro próximo ou distante. Ressalta-se a sub-região PP2 

que apresenta os maiores níveis estimados de recorrência, seguida dos agrupamentos PP1 e 

PP3. Enquanto que, a PP4 possui menores valores estimados quando comparados aos outros 

subgrupos. Isto pode ser verificado com uma possível relação com um fenômeno meteorológico 

que durante a sua atuação abrange principalmente estas três sub-regiões (PP1, PP2 e PP3), a 

ZCAS. Tal sistema, pode permanecer estacionado durante um período relativamente curto de 

quatro a 10 dias, mas ser capaz de descarregar um forte volume de precipitação nesta pequena 

janela temporal. Os níveis de precipitação estimados nesta etapa requerem atenção, tendo em 
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vista serem também bastante superiores a limiares de resiliência definidos para a maioria das 

cidades brasileiras, além do mais estes resultados podem ser mais representativos para os órgãos 

de gestão e a população em geral, haja vista que de acordo com Yuguo et al. (2007), o resultado 

obtido pela GPD apresenta melhor significância quando comparado a outros conjuntos de 

famílias de distribuição da TVE.        

Figura 4.6 – Período de retorno de eventos de precipitação obtidos a partir da Generalized 

Pareto Distribution (GPD) para as sub-regiões homogêneas de precipitação da Região 

Hidrográfica do Paraná: (a) PP1; (b) PP2; (c) PP3; (d) PP4. 

 

Figura 4.3 – Período de retorno (anos) da recorrência de eventos de precipitação intensa (mm) 

para as sub-regiões homogêneas de precipitação da RHP a partir da Generalized Pareto 

Distribution (GPD). 

Sub-regiões GPD (ano/mm) 

1 5 10 100 

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

157 

156 

137 

124 

185 
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Fundamentado nas sub-regiões homogêneas de precipitação e nas estimativas de 

período de retorno EPI, soma-se às informações referentes ao regime de vazões existente na 

RHP de acordo com a Figura 4.7, são elas: rede de drenagem (7a) e nível de vazão (7b). Tal 

qual, a Tabela 4, discorre da comparação entre a precipitação e vazão acumulada média dos 

períodos chuvoso e seco em função das perspectivas de período de retorno para evento de 

precipitação intensa nas sub-regiões homogêneas da RHP. Destarte, apresenta-se os traços 

característicos do fluxo de água capazes, por sua vez, de modificar a dinâmica de determinado 

evento de vazão intensa em decorrência de um evento de precipitação intensa. Em um primeiro 

momento, na Figura 4.7(a), verifica-se que o fluxo da rede de drenagem segue das extremidades 

em direção ao centro-sul da região hidrográfica, uma vez que o curso superior ou alto curso está 
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presente em todas camadas de latitude da área de estudo, enquanto que o curso inferior ou baixo 

curso correspondente às zonas de jusante está localizado mais ao sul. Pode-se confirmar 

também que de acordo com a Tabela 4.4, o fluxo da vazão aumenta do agrupamento PP1 em 

direção ao PP4 respectivamente. Consequentemente, percebe-se a complexa dinâmica da 

relação chuva-vazão existente na RHP, tendo em vista que os níveis de vazão existentes no alto 

e médio curso da rede drenagem estão sujeitas à todas as sub-regiões homogêneas de 

precipitação. Logo, a transformação de um evento de precipitação intensa em evento de vazão 

intensa em médio e baixo curso pode ser maximizada.  

Figura 4.7 – Vazão na Região Hidrográfica do Paraná: (a) Rede de drenagem e (b) Nível de 

vazão. 

 

Acrescenta-se informações anteriores, o fato da maior parte da população da RHP residir 

entre as cabeceiras e médios cursos de água, de acordo com a ANA (2013), o que eleva a 

vulnerabilidade diante da ocorrência de extremos de precipitação ou vazão. Além disso, a 

maioria dos barramentos capazes de amortizar oscilações são encontradas no baixo curso da 

região hidrográfica onde pouca parcela da população reside. Na Figura 4.7(b), ressalta-se que a 

presença de níveis de vazão intermediário e elevado justamente na faixa do médio curso da rede 

apresenta um risco as civilizações existentes nessa parte da área de estudo, uma vez que também 

estão submetidas as mais altas estimativas de recorrência de evento de precipitação intensa 

obtidas pelo diagnóstico GPD em PP1 e PP2 (Tabela 4.4), este aspecto é importante do ponto 

de vista de que os sistemas naturais existentes nessa faixa da área de estudo podem, 
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naturalmente, serem mais submetidos a episódios anômalos. Por fim, a importância desses 

resultados é ratificada por diversos trabalhos que averiguaram detalhadamente a associação 

existente entre a chuva e vazão nas sub-bacias, municípios e estados constituintes desta região 

hidrográfica (Zavattini, 1983; Monteiro, 2000; Zandonadi, 2009).  

Tabela 4.4 – Relação: precipitação e vazão acumulada média por período chuvoso e seco versus 

estimativas a partir da Generalized Pareto Distribution (GPD) nas sub-regiões homogêneas do 

RHP entre 1988 e 2017.  

Sub-regiões 
Precipitação (mm) Vazão (m³/s) Estimativa GPD (ano/mm) 

Chuvoso Seco Chuvoso Seco 1 5 10 100 

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

206 

174 

159 

176 

37 

54 

87 

137 

189 

2795 

7456 

11324 

79 

1234 

4896 

9213 

157 

156 

137 

124 

185 

190 

165 

152 

201 

251 

202 

199 

259 

301 

254 

252 

                    

4.4 Conclusão 

As projeções geradas neste estudo a partir da Generalized Pareto Distribution foram 

satisfatórias na quantificação dos níveis de chuvas, o que agrega valor aos resultados obtidos e 

respondem à pergunta inicial de maneira direta. O artigo evidenciou ainda que, na região 

hidrográfica do São Francisco, a ocorrência de eventos de precipitação intensa nas sub-regiões 

homogêneas de precipitação SFP3 e SFP4 são capazes de influenciar mais fortemente nos níveis 

de vazão ao longo da rede drenagem. Logo, também foi possível determinar que a 

transformação de um determinado evento de precipitação intensa em evento de vazão máxima 

pode ser mais facilmente verificada no médio curso 2 da rede de drenagem, haja vista estar 

localizada no curso médio dos rios, bem como não apresentar grandes barramentos hídricos 

capazes de amortizar um possível aumento no nível do escoamento. Por outro lado, na região 

hidrográfica do Paraná, destaca-se as sub-regiões homogêneas de precipitação PP1 e PP2 como 

os agrupamentos com maior capacidade de influenciar nos níveis de vazão em virtude da 

ocorrência de um evento de precipitação intensa. Neste caso, a área de médio curso da rede foi 

identificada como a área de maior susceptibilidade a possíveis transformações de episódio de 

chuva intensa em evento de vazão máxima. A explicação para tal resultado é dada pelo fato de 

que apesar de estarem localizadas em maior número à montante da rede de drenagem, estende-

se por toda região hidrográfica, desde o alto até o médio curso dos rios contemplando as maiores 

áreas urbanizadas da região hidrográfica do Paraná. Além disso, os inúmeros barramentos para 

geração de energia existentes na região hidrográfica, capazes de amortizar alterações nos níveis 

de vazão, estão localizados do médio para o baixo curso.      
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Conclui-se que o objetivo estabelecido para este artigo foi alcançado mediante às 

estimativas dos níveis e períodos de retorno dos eventos de precipitação intensa obtidas para as 

sub-regiões homogêneas de precipitação em associação com os dados de vazão após a aplicação 

da teoria dos valores extremos – Generalized Pareto Distribution. Ressalta-se que a 

determinação de tal objetivo é vista como imprescindível na busca pelas possíveis relações 

existentes entre a precipitação e a vazão, uma vez que a associação de ambas é fundamental 

para a ampliação do conhecimento e aperfeiçoamento de políticas públicas de controle e 

minimização de impactos associados à recorrência de eventos extremos climáticos nos meios 

urbanos. Logo, a necessidade da existência de mais estudos voltados à ocorrência desses 

fenômenos é fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Além do mais, 

percebe-se que a ocorrência de episódio de chuva intensa ou evento de vazão máxima nestas 

regiões hidrográficas não é tão rara como se imagina e que o desconhecimento por parte da 

população e dos órgãos gestores por muitas vezes pode agravar tal problemática.   
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INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS E ANTRÓPICAS NA 

OCORRÊNCIA DE EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO E VAZÃO NAS 

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁ 

 

Resumo 

 

O processo de urbanização na maioria das cidades brasileiras nos últimos anos ocorre de 

maneira desenfreada e mal executada. Dessa forma, toda a população e os sistemas atrelados a 

ela estão submetidos a vulnerabilidades em virtude da recorrência de eventos extremos de 

precipitação e vazão. Os desastres hidrológicos, como inundações, alagamentos, 

movimentações de terras e outros impõem inúmeras perdas de vidas humanas e danos materiais. 

Baseado nisso, pretendeu-se obter resposta acerca da existência ou não da influência dos 

aspectos físicos, socioeconômicos e demográficos durante a recorrência de extremos de 

precipitação e vazão em sub-regiões homogêneas de precipitação da região hidrográfica do São 

Francisco e do Paraná. Portanto, objetivou-se determinar quais sub-regiões homogêneas são 

naturalmente mais susceptíveis à ocorrência de eventos extremos de precipitação. Foram 

utilizadas informações demográficas de distribuição populacional, urbanização, densidade 

demográfica; e indicadores socioeconômicos como IDHM e Índice de Gini oriundos do Censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além disso, utilizaram-se as informações 

físicas naturais de tipo de solo, relevo, vegetação, declividade do Serviço Geológico do Brasil 

e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Por fim, também, foram utilizados os dados 

do Manual Técnico de Uso da Terra para 2000 e 2014. A metodologia foi pautada, inicialmente, 

na utilização dos agrupamentos homogêneos de precipitação obtidos no Capítulo 4 para a 

realização dos processos comparativos seguintes. Posteriormente, utilizou-se o sensoriamento 

remoto para a geração dos mapas representativos dos aspectos físicos, demográficos e 

socioeconômicos. Os resultados obtidos indicaram que traços naturais e antrópicos presentes 

nas sub-regiões verificadas podem intensificar os danos e prejuízos oriundos de episódios de 

extremos climáticos. Por exemplo, verificou-se que a redução da cobertura vegetal natural, a 

intensificação de cultivos agrícolas e agropecuária, além da desigualdade socioeconômica 

existente nessas regiões hidrográficas representam riscos pelos quais determinadas sub-regiões 

podem ser submetidas.     

Palavras-chave: Sensoriamento remoto, sub-regiões homogêneas, urbanização. 
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5.1 Introdução 

 Diversos centros urbanos em todo o mundo estão sujeitos diariamente aos perigos e 

prejuízos associados a episódios como enchentes, alagamentos, inundações, deslizamentos de 

terra e outros, uma vez que compreender as interações existentes entre os sistemas naturais e 

antrópicos requer um trabalho interdisciplinar entre diversos órgãos e população (Cutter, 2011). 

Sabe-se que o êxodo rural e o desenvolvimento desenfreado dessas unidades urbanas 

acarretarem em mudanças significativas entre a gestão dos municípios e dinâmica das demandas 

por recursos naturais, logo a recorrência de eventos extremos, por exemplo, de precipitação 

intensa ou vazão máxima, acabam por gerar inúmeras perdas humanas, bem como malefícios 

para a qualidade de vida da população e prejuízos aos setores econômicos. Vale salientar ainda 

que, na maioria dos casos, devido a população mais afetada residir em áreas segregadas e de 

baixíssimo poder econômico, a proporção dos danos extrapola os limites da remediação por 

parte dos órgãos de gestão (Alves, 2006). 

 Com o intuito de garantir o bem-estar da população e a execução dos preceitos previstos 

pelos planos diretores municipais, o planejamento das cidades deve seguir a legislação de 

zoneamento e ocupação que garantam a harmonia entre o meio ambiente e as alterações 

impostas pelo homem sem distinguir camadas sociais. Porém, percebe-se atualmente que o 

capitalismo prevalece sob esse aspecto na realidade da maioria das zonas urbanas do mundo. 

Tendo em vista que o processo de distribuição socioespacial oferta aos cidadãos regiões menos 

ou mais susceptíveis à recorrência de extremos climáticos. Além do mais, o processo de 

crescimento e aumento da densidade populacional junto à urbanização ocorreu de modo mais 

acelerado nos últimos 50 anos quando comparado às políticas públicas de gestão e fiscalização 

acerca do desenvolvimento das unidades urbanas. Para se ter uma ideia, a população urbana do 

Brasil saltou de 45,1% em 1960 para 84,37% em 2010 de acordo com último censo realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desse modo, o processo de migração 

resultou em milhares de pessoas residindo em áreas de riscos sob construções inadequadas e 

mal planejadas (Alves e Ojima, 2008). 

 A possível ocorrência de mudanças climáticas surge para muitos como o grande vilão 

dessa problemática, considerando que diversos estudos estimam a intensificação de eventos 

extremos de precipitação, temperatura, vazão e outros (IPCC, 2012). O número de desastres 

hidrológicos nos últimos 20 anos atingiu mais da metade das cidades do Brasil segundo o 

Ministério da Saúde. O Governo Federal reconheceu mais de 6.000 situações de emergência 

ocorridas em quase 2.900 municípios entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de julho de 2017. 

Ressalta-se, também, que os desastres do tipo hidrológico, como inundações, enchentes e 

alagamentos são o segundo tipo de episódio mais recorrente no Brasil. De acordo com o 



70 
 

relatório do Banco Mundial acerca dos prejuízos em decorrência desses desastres no território 

brasileiro, estimam-se perdas totais de aproximadamente 70 bilhões de reais no período de 1994 

até 2014. 

 Fundamentado nessa problemática, constata-se que apesar da existência do 

conhecimento sobre as peculiaridades de cada localidade e da influência que a atividade 

humana pode vir a exercer sobre as mesmas, a complexidade e a difícil tarefa de implementar 

políticas capazes de amortizar as vulnerabilidades e riscos pelos quais essas cidades estão 

submetidas torna o trabalho de difícil execução. Isto posto, este o presente artigo busca 

responder ao seguinte questionamento: Existe influência dos aspectos físicos, socioeconômicos 

e demográficos durante a recorrência de extremos de precipitação e vazão em sub-regiões 

homogêneas da região hidrográfica do São Francisco e do Paraná? A hipótese determinada para 

essa indagação é de que a complexa dinâmica das condições físicas, socioeconômicas e 

demográficas pode ser capaz de maximizar os impactos associados à ocorrência de extremos 

climáticos nessas regiões hidrográficas. Por último, este artigo objetiva determinar quais sub-

regiões homogêneas são naturalmente mais susceptíveis à ocorrência de eventos extremos de 

precipitação e vazão.   

5.2 Material e Métodos 

5.2.1 Área de Estudo 

As regiões hidrográficas do São Francisco (RHSF) e Paraná (RHP) incluem 2.010 

municípios brasileiros em aproximadamente 18% do território nacional (Figura 5.1). As cidades 

estão distribuídas em onze unidades federativas, são elas: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, 

Goiás, Mato Grosso do Sul Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e 

Sergipe. Na RHSF, a população totaliza aproximadamente 14 milhões de habitantes 

distribuídos em 503 municípios, enquanto que na RHP a população de pouco mais de 61 

milhões de habitantes está especializada em 1.507 cidades (ANA, 2013). Estas regiões 

hidrográficas comportam importantes centros urbanos brasileiros do ponto de vista econômico 

e social, como Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campinas/SP, Campo Grande/MS, 

Curitiba/PR, Goiânia/GO, Guarulhos/SP, Juazeiro/PE, Petrolina/PE, São Bernardo/SP, São 

Paulo/SP e Uberlândia/MG. Os dois principais recursos hídricos existentes são: o Rio São 

Francisco e o Rio Paraná. No primeiro deles, o mais importante recurso hídrico da RHSF, 

apresenta papel fundamental no desenvolvimento de atividades agropecuárias e de geração de 

energia hidrelétrica, enquanto que na RHP, o Rio Paraná fomenta diversas usinas hidrelétricas, 

bem como seus afluentes são bastante utilizados nos setores agrícolas e industriais. 
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A intensificação do processo de urbanização e o desenvolvimento da maioria destas 

cidades vêm alterando a dinâmica do gerenciamento hídrico nestas regiões hidrográficas. Por 

exemplo, sabe-se que 93% da população total da RHP reside em áreas urbanas, além de que a 

densidade populacional é três vezes maior que a média nacional. Deste modo, o panorama 

socioeconômico das regiões indica a existência de contrastes entre áreas de elevada riqueza e 

alta densidade demográfica com áreas de pobreza extrema e baixa densidade demográfica. 

Como, a predominância de 50% da população residente em apenas 14 cidades da RHSF e 

aproximadamente 90% dos municípios contemplarem população abaixo de 3.000 habitantes 

(IBGE, 2010). Vale ressaltar também outros aspectos capazes de impor pressão na gestão dos 

recursos nessas regiões hidrográficas, como o desmatamento das matas ciliares, os processos 

de expansão industrial e mecanização agrícola. Baseado nisso, fez-se necessário a exigência de 

um maior e melhor planejamento hídrico nos aspectos de disponibilidade, qualidade e 

prevenção à recorrência de extremos de precipitação e vazão. 

Figura 5.1 – Regiões hidrográficas do São Francisco e Paraná e seus munícipios. 

 

5.2.2 Dados 

Neste artigo foram utilizados os dados demográficos: distribuição populacional, 

urbanização, densidade demográfica; e os indicadores socioeconômicos: Índice de Gini e Índice 

de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) para os 503 municípios que fazem parte 

da RHSF e dos 1.507 municípios integrantes da RHP obtidos no último censo demográfico 
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(2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, utilizou-se as 

informações físicas naturais de vegetação, relevo, solo e declividade do Brasil obtidas por 

intermédio do Serviço Geológico do Brasil e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Por último, foram utilizados os dados de uso e ocupação do solo do IBGE de acordo com o 

Manual Técnico de Uso da Terra para os períodos de 2000 e 2014. Por fim, utilizou-se também 

os dados meteorológicos (precipitação) e hidrológicos (vazão) com séries históricas diárias 

definidas de 1988 a 2017 associados as sub-regiões homogêneas de precipitação definidas no 

capítulo 4. As 324 séries de precipitação foram extraídas de estações pluviométricas do Banco 

de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do INMET e do Portal HidroWeb da Agência 

Nacional de Águas (ANA); enquanto que as 201 séries de vazão foram obtidas de estações 

fluviométricas apenas do Portal HidroWeb da ANA.  

5.2.3 Aspectos físicos, demográficos e socioeconômicos 

A geração dos mapas desses aspectos foi fundamentada previamente pela obtenção das 

sub-regiões homogêneas de precipitação e as respectivas estimativas do diagnóstico da 

Generalized Pareto Distribution (GPD) oriundas do Capítulo 4 para as regiões hidrográficas 

do São Francisco e do Paraná (Tabela 5.1). Nesta etapa, permitiu-se utilizar as sub-regiões 

passíveis de se instituir comparações acerca das áreas vulneráveis existentes no que diz respeito 

às estimativas para períodos de retorno de eventos de precipitação intensa e possíveis áreas de 

eventos de vazão máxima relacionadas com uma possível intensificação ou atenuação dos 

mesmos diante das características físicas, socioeconômicas e demográficas existentes nas 

cidades pertencentes às regiões hidrográficas. As sub-regiões homogêneas de precipitação 

determinadas anteriormente foram para a RHSF: São Francisco Precipitação 1 (SFP1), São 

Francisco Precipitação 2 (SFP2), São Francisco Precipitação 3 (SFP3) e São Francisco 

Precipitação (SFP4), e para a RHP: Paraná Precipitação 1 (PP1), Paraná Precipitação (PP2), 

Paraná Precipitação (PP3) e Paraná Precipitação (PP4).  

Tabela 5.1 - Período de retorno (anos) da recorrência de eventos de precipitação intensa (mm) 

para as sub-regiões homogêneas de precipitação da RHSF e RHP a partir da GPD. 

Sub-regiões GPD (ano/mm) 

1 5 10 100 

SFP1 

SFP2 

SFP3 

SFP4 

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

78 

105 

117 

152 

157 

156 

137 

124 

92 

118 

135 

173 

185 

190 

165 

152 

102 

131 

192 

198 

201 

251 

202 

199 

142 

149 

223 

234 

259 

301 

254 

252 
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No segundo momento, fundamentou-se na utilização do sensoriamento remoto em vista 

das perspectivas de análise com softwares de sistemas de informações geográficas (SIG) para 

a geração de estudos acerca das características físicas e do uso e ocupação do solo (ROSA, 

1996). Utilizou-se desta abordagem presente no software Quantum GIS (QGIS) para a obtenção 

dos mapas referentes às características físicas naturais de declividade e drenagem do solo a 

partir dos dados de classes de solo, declividade, vegetação e relevo das regiões hidrográficas 

em questão. De modo que, tornou-se possível indicar padrões de vulnerabilidade nestes 

aspectos para as sub-regiões homogêneas, contidas na área de estudo, diante da recorrência de 

extremos climáticos. Por conseguinte, de acordo com as informações obtidas no IBGE para uso 

e ocupação do solo, gerou-se a partir do QGIS os mapas referentes ao uso da terra nas duas 

regiões hidrográficas nos anos de 2000 e 2014 com o intuito de identificar alterações oriundas 

da atuação do homem sobre as características naturais existentes. Neste caso, vale ressaltar que 

a escolha do período para criação dos mapas de uso e ocupação do solo ocorreu 

excepcionalmente diante da qualidade das imagens e dados colhidos.  

Por último, diante da importância que os aspectos socioeconômicos e demográficos 

representam no âmbito da administração e planejamento público, bem como da forte relação 

existente entre os mesmos (ROSA, 1996); tomou-se as informações demográficas (população 

total, população urbana e rural e urbanização) e as informações socioeconômicas (IDHM e 

Índice de Gini) como base para a criação de arquivos shapefiles no QGIS com o intuito de 

definir os traços característicos existentes nos municípios presentes nas sub-regiões 

homogêneas capazes de influenciar na dinâmica da ocorrência de eventos extremos de 

precipitação e vazão. Evidencia-se, ainda, que a utilização dessa ferramenta permitiu sintetizar 

as informações colhidas em mapas, que por sua vez, apontaram a distribuição espacial e 

tipologia de possíveis aspectos naturais ou ações antrópicas existentes no meio. Por 

conseguinte, ressalta-se que a adoção desse tipo de metodologia é de extrema utilidade na 

identificação de áreas vulneráveis naturais ou algum tipo de parâmetro estabelecido de acordo 

com Leite e Rosa (2012).   

5.2.4 Teste qui-quadrado 

Definido como sendo um teste de hipóteses capaz de estabelecer a dispersão ou 

associação presente entre variáveis de cunho qualitativo, o teste de qui-quadrado independe de 

parâmetros populacionais como média ou variância. Em síntese, o teste qui-quadrado confronta 

proporções, divergências ou não entre as frequências determinadas e esperado para um 

determinado episódio. Outra resposta importante possível de ser obtida neste teste é estimar se 

um possível episódio observado muda significativamente ou não do esperado. Neste artigo, 

utilizou-se desta metodologia com o intuito de comparar as variáveis qualitativas associadas a 
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cada sub-região homogênea de precipitação com as características físicas, sociais e econômicas, 

bem como dos perfis hidrológicos existentes. Inicialmente, classificou-se cada aspecto, seja 

físico, demográfico ou outro qualquer, em relação a cada sub-região homogênea em uma escala 

de situação crítica variando de 0 a 10, de modo que o topo da proporção crítica seja 10. Assim 

sendo, definiu-se as duas hipóteses 𝐻𝑜 e  𝐻1 como: 𝐻𝑜= não existe associação entre as sub-

regiões e 𝐻1 = existe relação entre as sub-regiões.  Em seguida, o cálculo foi obtido de acordo 

com a Equação (1) abaixo: 

(𝑜 − 𝜀)2

𝜀
 (1) 

Onde, o = frequência observada para cada classe e 𝜀 = frequência esperada para aquela classe. 

Verifica-se também, que a elevação ao quadrado transforma todos os desvios em valores 

positivos de modo que seja possível somar os mesmos sem haver cancelamento. Além disso, 

sabe-se que o desvio entre as grandezas observadas e esperadas foi definido por 𝑑, logo 𝑑2/𝜀. 

Dessa forma, o 𝑥2 foi definido como o somatório dos desvios na Equação (2). 

𝑋2 = ∑
𝑑2

𝜀
 (2) 

Em que, 𝑋2= somatório dos desvios, 𝑑 = frequência observada para cada classe e 𝜀 = frequência 

esperada para aquela classe. No final, os graus de liberdade auxiliaram a determinação do valor 

referente ao nível de significância. 

5.3 Resultados e Discussão 

5.3.1 Aspectos físicos e de uso e ocupação do solo 

A Figura 5.2 descreve o mapa de declividade das regiões hidrográficas do São Francisco 

(RHSF) e do Paraná (RHP) em consonância com as sub-regiões homogêneas de precipitação 

definidas no capítulo anterior. Deste modo, inicialmente, percebe-se que a RHSF expõe uma 

grande área da região em superfície plana (0 a 3% de declividade) nos agrupamentos São 

Francisco Precipitação 2 (SFP2) e São Francisco Precipitação 3 (SFP3). Além disso, pode-se 

detectar a presença de superfícies suavemente onduladas (3-8%) e onduladas (8-20%) por toda 

a área da região hidrográfica, principalmente em SFP3 e no São Francisco Precipitação 1 

(SFP1). Também, observa-se a existência das características forte-ondulado (20-45%), 

montanhoso (45-75%) e escarpado (acima de 75%) mais fortemente no centro do agrupamento 

SPF2 e por toda São Francisco Precipitação 4 (SFP4). Por outro lado, a RHP apresenta regiões 

de superfície plana e suavemente onduladas localizadas em sua maior parte ao sul de Paraná 

Precipitação 1 (PP1) e nas porções de centro-oeste das sub-regiões Paraná Precipitação 2 (PP2), 

Paraná Precipitação 3 (PP3) e Paraná Precipitação 4 (PP4), enquanto que as características 
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intermediárias de terreno ondulado ou forte-ondulado estão distribuídas em maior número na 

parte norte de PP1 e centro de PP2. Por último, os perfis de declividade montanhoso e escarpado 

estão localizados em maior quantidade ao leste em PP2 e PP3, e no centro-leste da sub-região 

PP4. Dessa forma, destaca-se que o terreno da região hidrográfica do Paraná é naturalmente 

mais acidentado em comparação com a região do São Francisco, uma vez que apresenta boa 

parte do seu território entre as camadas ondulado e escarpado.  

É importante destacar que as classes de declividade plano e suave ondulado 

apresentadas no mapa indicam regiões propícias à ocorrência de enchentes e inundações quando 

associadas às redes de drenagens, já que essas áreas apresentam declividade de até no máximo 

8%. Ademais, tais faixas de declividade também apontam para a ocorrência de processos de 

deposição de sedimentos (Robaina, 2005). Baseado nisso, enfatiza-se a sub-região SFP2 que 

dispõe de uma vulnerabilidade natural com relação a processos de enchente e inundações, dado 

que combina áreas de baixa declividade e importantes cursos naturais de água, tal relação 

também está contida na porção oeste das sub-regiões PP2, PP3 e PP4. Logo, o desenvolvimento 

urbanístico desenfreado e mal planejado nessa faixa das duas regiões hidrográficas pode 

acarretar fortes impactos em detrimento da recorrência de extremos de vazão. Nos perfis de 

declividade compreendidos entre 8% e 20%, estima-se porções territoriais submetidas a 

processos erosivos moderados ou acentuados, ao mesmo tempo que as porções com declividade 

superior a 20% designam áreas suscetíveis a escorregamentos e deslizamentos de terra (Tretin, 

2005). Assim sendo, sugere-se a existência de uma fragilidade natural para a ocorrência de 

alagamentos e movimentação de terra mediante a recorrência de extremos de precipitação em 

toda a SFP4, como também na porção leste da PP2, PP3 e PP4. 
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Figura 5.2 – Mapa de declividade nas regiões hidrográficas do São Francisco e Paraná. 

 

A Figura 5.3 apresenta o mapa de drenagem do solo nas regiões hidrográficas do São 

Francisco e do Paraná seccionado pelas sub-regiões homogêneas de precipitação definidas para 

ambas as regiões. No primeiro caso, na RHSF é possível detectar a presença de solos bem 

drenados em boa parte do território, contemplando faixas de terra desde o sul até o norte da área 

de estudo, com destaque para as sub-regiões SPF2 e SFP3. Além disso, identifica-se também a 

presença de faixas de terra imperfeitamente/mal ou muito mal drenadas por toda a região 

hidrográfica, principalmente em SFP1 e SFP4 proporcionalmente. Por conseguinte, ressalta-se 

a perigosa combinação existente entre a proximidade de cursos de água e solos de baixa 

drenagem, uma vez que se impõe uma maior vulnerabilidade a áreas submetidas à recorrência 

de extremos de chuva e vazão (Fontes, 2003), como ocorre em porções territoriais SFP2 e SFP3. 

Outrossim, as altas estimativas de período de retorno para eventos de precipitação intensa 

obtidas no capítulo anterior para as sub-regiões homogêneas em questão agregam uma 

importante informação nesse quesito. Por fim, a recorrência de eventos de precipitação intensa 

na sub-região homogênea SFP4 pode causar maiores transtornos e perdas para todos os 

envolvidos, tendo em vista unir uma faixa de drenagem moderadamente e imperfeitamente 

drenada com áreas de alta declividade (Motta, 1997; Trevisol, 2002), visualizadas na Figura 

5.2. 

No segundo caso, para a RHP, a Figura 5.3, indica a presença, em maior percentual, de 

solos bem e moderadamente drenados nos quatro agrupamentos, enquanto que os solos 
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imperfeitamente ou mal drenados representam uma pequena porção de terra nessa região 

hidrográfica. Solos mal drenados estão distribuídos principalmente nas extremidades da sub-

região PP2, no norte da PP1 e no sul da PP4. Ressalta-se que, a distribuição de porções de terra 

moderadamente drenadas ou muito mal drenadas estão relacionadas com áreas de alta 

declividade nas sub-regiões PP2 e PP4 (Figura 5.2). Ademais, as regiões moderadamente 

drenadas próximas dos médios cursos de água, região central da área de estudo, podem indicar 

faixas de vulnerabilidade natural para a recorrência de variações no fluxo da vazão, destaque 

para PP2 e PP3. Por último, sugere-se uma dinâmica mais complexa para a sub-região 

homogênea de precipitação PP2 em comparação com as outras, tendo em vista a mesma 

apresentar solos moderadamente ou muito mal drenados, em sua maioria, combinados com os 

mais altos níveis estimados para a recorrência de eventos de chuva intensa (Canholi, 2005) de 

acordo com a GPD no capítulo anterior. Conclui-se, que na combinação destes fatores a sub-

região requer uma maior atenção dos órgãos de gestão pública e da população em geral.  

Figura 5.4 – Mapa de drenagem do solo nas regiões hidrográficas do São Francisco e do Paraná. 

 

O mapa do uso e ocupação do solo nas regiões hidrográficas do São Francisco e do 

Paraná por sub-região homogênea de precipitação está exposto na Figura 5.4 para os anos de 

2000 e 2014, dessa forma é possível facilmente detectar as possíveis relações existentes entre 

o homem e o meio ambiente nas regiões em questão nos últimos quatorze anos. No ano 2000, 

Figura 5.4(a), a RHSF apresentava a predominância da vegetação natural em sua extensão 

territorial, com áreas de produção agrícola na região central e agropecuária disposta em maior 

quantidade no sul, assim como a principal área urbana identificada. Enquanto que no ano de 
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2014, Figura 5.6(b), percebe-se a diminuição da predominância existente anteriormente da 

cobertura vegetal natural e o crescimento das faixas de produção agrícola e agropecuária. Desse 

modo, essa alteração pode intensificar o aumento de processos erosivos, impermeabilização do 

solo e assoreamento de reservatórios (Vaeza et al., 2010). Além disso, a remoção da cobertura 

vegetal e intensificação dessas atividades antrópicas diminui a capacidade de resiliência para a 

ocorrência de extremos e altera a dinâmica de produção de água da região hidrográfica, de 

acordo com Moreira et al. (2015).  

Comparando os resultados obtidos para o uso e ocupação do solo na RHSF com as sub-

regiões homogêneas de precipitação definidas para a região, têm-se que as áreas contidas nas 

sub-regiões homogêneas SFP3 e SFP4 podem ter maximizado a sua capacidade de danificar os 

sistemas naturais e antrópicos diante da recorrência de um determinado extremo climático, haja 

vista a mudança no uso e ocupação do solo ocorrida nos últimos quatorze anos, principalmente 

no que diz respeito a áreas urbanas e de agropecuária, sugerir maiores variações dos níveis de 

vazão à jusante. Concomitantemente, avalia-se também que o crescimento expressivo das áreas 

agrícolas em toda a sub-região SFP2 associado ao desenvolvimento de sistemas antrópicos nas 

proximidades dos cursos de água eleva o potencial destrutivo de um aleatório evento extremo 

de precipitação ou vazão. 

Na RHP, no ano 2000, Figura 5.6(a), pode-se perceber que as atividades desenvolvidas 

pelo homem já exerciam forte pressão nos sistemas naturais existentes na região, 

principalmente nas porções sul e leste. Os cultivos agrícolas e agropecuários, além das grandes 

áreas urbanas identificadas no mapa correspondem com o conhecimento prévio acerca da região 

hidrográfica mais desenvolvida e habitada do Brasil. A cobertura vegetal natural existente no 

norte da região indicava uma capacidade potencial na atenuação da quantidade de água 

precipitada que, em partes, se transformava em fluxo de água nos rios. Em seguida, a Figura 

5.6(b), demonstra que no ano de 2014 os processos geridos pelo homem ganharam ainda mais 

espaço na distribuição espacial da região hidrográfica, por exemplo, a ampliação das áreas de 

cultivo agrícola e agropecuário, principalmente, no norte da área de estudo. Logo, a inexistência 

de cobertura vegetal natural em quase toda a área da RHP nos dias atuais pode estimar uma 

maior capacidade de geração de perdas e danos em virtude da recorrência de extremos de 

precipitação ou vazão. 

 Sabe-se que as estimativas para a recorrência de eventos intensos de chuva são 

superiores para as sub-regiões homogêneas de precipitação PP1 e PP2 em comparação com os 

demais agrupamentos de acordo com o diagnóstico GPD gerado anteriormente, indica-se então 

uma relação perigosa para a população residente nessa faixa territorial, uma vez que a dinâmica 
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do uso e ocupação do solo foi modificada fortemente nos últimos anos. Ao mesmo tempo que 

a perda da cobertura vegetal na PP1 pode ter influenciado na rapidez pela qual um determinado 

evento de precipitação se transforma em vazão pela rede drenagem a baixo, de modo a acarretar 

níveis mais intensos de vazão e em uma maior quantidade de situações de risco para os 

residentes nas proximidades dos recursos hídricos. Além disso, a perda da cobertura vegetal 

ocorrida na PP1 pode sugerir um aumento da recorrência de alagamentos nos centros urbanos 

localizados na mesma. Isto posto, nota-se que os diversos componentes inseridos na região 

hidrográfica estão em permanente dinâmica de interação determinando uma resposta diferente 

dos meios naturais e antrópicos à ocorrência de extremos, sejam estes de precipitação ou vazão 

(Campos, 2008). Além do mais, diversos exemplos sugerem que o intenso processo de 

ocupação humana acarreta impactos ambientais de complexa ou nenhuma solução (Moreira, 

2008; Santos, 2013).      

Figura 5.4 – Uso e ocupação do solo nas regiões hidrográficas do São Francisco e Paraná: (a) 

ano 2000; (b) ano 2014. 

 

A Tabela 5.2 sintetiza as informações obtidas nas análises dos aspectos físicos e de uso 

e ocupação do solo em comparação com as estimativas para período de retorno de eventos de 

precipitação intensa nas sub-regiões homogêneas da RHSF e RHP. Neste caso, tabelou-se as 

sub-regiões em virtude da característica predominante nas mesmas. Por exemplo, o 

agrupamento SFP1 apresenta em sua maioria uma declividade ondulada, com solo mal drenado 
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e de vegetação natural. Deste modo, destaca-se a sub-região SFP4 como a de panorama mais 

crítico, uma vez que apresenta uma declividade predominantemente escarpada, de solo mal 

drenado e com grandes áreas de desenvolvimento agropecuário associado a elevadas 

estimativas para recorrência de eventos de precipitação intensa.  Essa junção de características 

potencializa os efeitos diante da recorrência de eventos de precipitação, assim como maximiza 

a rapidez pela qual um determinado evento de precipitação é transformado em fluxo de água na 

rede drenagem. Além da SFP4, as sub-regiões PP1, PP2 e PP4 discorrem de situação delicadas 

nestes aspectos. Percebe-se também que as estimativas para níveis de recorrência de episódios 

de chuva intensa em PP2 são os mais elevados em comparação com todas as outras sub-regiões. 

Por fim, destaca-se que esse tipo de comparação é crucial para o desenvolvimento e 

implementação de medidas emergências e preventivas tornando possível facilmente detectar as 

áreas prioritárias. 

Tabela 5.2 – Aspectos físicos e de uso e ocupação do solo versus estimativas GPD nas sub-

regiões homogêneas de precipitação da RHSF e RHP. 

Sub-

regiões 
Declividade Drenagem 

Uso e 

ocupação 

Vazão 

média 

(m³/s) 

Estimativa GPD 

(ano/mm) 

1 5 10 100 

SFP1 

SFP2 

SFP3 

SFP4 

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

Ondulado  

Plano 

Ondulado 

Escarpado 

Ondulado 

Montanhoso 

Ondulado 

Escarpado 

Mal drenado 

Bem drenado 

Bem drenado 

Mal drenado 

Bem drenado 

Moderado  

Moderado 

Bem drenado 

Natural 

Agrícola 

Agropecuária 

Agropecuária 

Agrícola 

Agropecuária 

Agrícola 

Agrícola 

2014 

2266 

1324 

87 

189 

2795 

7456 

11324 

78 

105 

117 

152 

157 

156 

137 

124 

92 

118 

135 

173 

185 

190 

165 

152 

102 

131 

192 

198 

201 

251 

202 

199 

142 

149 

223 

234 

259 

301 

254 

252 

5.3.2 Aspectos demográficos e socioeconômicos 

 A Figura 5.5 descreve a distribuição populacional em termos quantitativos nos 

municípios inseridos nas regiões hidrográficas do São Francisco e do Paraná associado às sub-

regiões homogêneas de precipitação, de acordo com Censo 2010 do IBGE. Analisando a figura 

é possível perceber que a distribuição populacional da RHSF indica um desequilíbrio 

populacional entre os municípios em virtude da existência de dois grandes aglomerados de 

cidades com população superior a 100.000 habitantes rodeadas de centros urbanos de pelo 

menos 30.000 habitantes na SFP2 e SFP4, em contrapartida, percebe-se um melhor 

balanceamento neste aspecto nas sub-regiões SFP1 e SFP3. De modo que, supõe-se uma maior 

pressão aos sistemas naturais nas faixas populosas em decorrência da atividade humana nestes 

locais, além de que, a recorrência de eventos extremos climáticos em áreas bastante populosas 

pode elevar a capacidade destrutiva dos mesmos. Por conseguinte, na RHP, verifica-se também 
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uma grande concentração de aglomerados populosos no leste da sub-região PP2 e PP4, no oeste 

da PP3 e ao norte em PP1. Acrescenta-se ainda, que de acordo com o IBGE (2010), 

aproximadamente 77% da população residente na RHSF é predominantemente urbana, 

enquanto que na RHP essa proporção chega até quase 93%. Em vista disso, destaca-se também 

que a maior parte destas reside em moradias inadequadas e em locais inapropriados ao 

planejamento diretor dos municípios. Exemplificando-se assim, como a distribuição 

populacional no âmbito do processo de urbanização pelo qual as cidades são submetidas pode 

maximizar os danos diretos e indiretos associados aos eventos de chuva intensa ou de picos de 

vazão.  

No Brasil, estima-se de acordo com Relatório da Situação Mundial das Cidades do 

Programa da Organização das Nações Unidas, que se mantendo o ritmo do desenvolvimento 

urbanístico e do êxodo rural, no ano de 2020 cerca de 55 milhões de brasileiros estarão residindo 

em favelas. Dessa forma, as manchas urbanas existentes no ano de 2010 nas regiões 

hidrográficas do São Francisco e Paraná (Figura 5.6) ilustram como determinadas áreas podem 

vir a serem dispostas a diversas vulnerabilidades, principalmente à vulnerabilidade para 

ocorrência de extremos climáticos. Na RHSF, por exemplo, a região metropolitana de Belo 

Horizonte inserida na SFP4, está submetida a elevadas estimativas de nível e período de 

recorrência para extremos de precipitação. Sugere-se então que diante destes fenômenos os 

centros urbanos envolvidos nesta porção territorial podem ser submetidos a danos mais fortes 

em comparação com outros locais da região hidrográfica. Semelhantemente, as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Curitiba e Distrito Federal também estão sujeitas a altos níveis de 

retorno de precipitação nas sub-regiões PR2, PR4 e PR1 respectivamente na RHP, portanto 

mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos de terra. Em contrapartida, ressalta-se que 

nenhum desses grandes centros urbanos está localizado à jusante da rede de drenagem da região 

hidrográfica, isto minimiza em parte possíveis danos relacionados a transformação de eventos 

de precipitação intensa em episódios de vazão máxima, que por consequência gerariam 

enchentes e inundações.   
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Figura 5.5 – População nas regiões hidrográficas brasileiras do São Francisco e Paraná no ano 

de 2010. 

 

 

Figura 5.6 – Manchas urbanas nas regiões hidrográficas brasileiras do São Francisco e Paraná 

no ano de 2010. 
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Outro importante aspecto passível de análise no âmbito dos aspectos demográficos e 

socioeconômicos é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), tal ferramenta 

apresenta aos municípios uma nova proposta de diagnóstico da realidade existente nas cidades 

para o desenvolvimento posterior de políticas públicas capazes de resolver efetivamente os 

anseios da população englobando os aspectos educacionais, renda e longevidade (Jannuzzi, 

2014). Baseado nisso, a Figura 5.7, descreve os IDHM para os municípios inseridos nas regiões 

hidrográficas do São Francisco e do Paraná no ano de 2010, bem como a divisão por sub-regiões 

homogêneas de precipitação (IBGE, 2010). Nesse caso, os municípios com índice próximo a 1 

estão relacionados com um melhor desenvolvimento socioeconômico e os próximos de 0 para 

um pior desenvolvimento. Dessa forma, têm-se que a maioria dos municípios da RHSF 

contemplam as faixas inferiores do índice e, portanto, estão submetidos a condições mais 

precárias de educação, infraestrutura e economia. Apenas alguns municípios posicionados mais 

ao sul da região hidrográfica possuem melhores índices, entre 0.718 e 0.862, logo estão sujeitos 

a melhores condições no processo de desenvolvimento. Esse resultado quando comparado aos 

municípios da RHP ganha ainda mais notoriedade, haja vista que a maioria das cidades na 

região possuem IDHM entre as escalas intermediárias e superiores. Destaca-se positivamente, 

por exemplo, o agrupamento de municípios no centro-leste da PP2 que apresentaram bons 

níveis do índice. Por fim, detecta-se, a partir dessa análise, uma maior fragilidade 

socioeconômica para o enfrentamento das implicações existentes no combate à recorrência de 

extremos climáticos na RHSF em comparação com a RHP. Por exemplo, a recorrência de um 

evento de vazão máxima na forma de enchente ou inundação nas sub-regiões SFP2 e SFP3 pode 

causar maiores estragos para as cidades atingidas, além de que requer maior tempo de 

recuperação aos danos causados.   

A Figura 5.8 expõe a medida da desigualdade socioeconômica presente nas regiões 

hidrográficas RHSF e RHP e dividida por sub-regiões homogêneas de precipitação torna mais 

robusta a análise acerca dos aspectos socioeconômicos  de acordo com o Censo 2010 do IBGE. 

Nesta análise, os municípios com índices próximos a 1, indicam desigualdade socioeconômica 

e o próximos de 0 apontam para igualdade. Isto posto, analisando a figura é possível perceber 

a maior quantidade de municípios submetidos à alta desigualde socioeconômica na RHSF em 

relação a RHP. Logo, estima-se que grande parcela da população nesses casos não dispõe de 

serviços básicos de qualidade, nem tão pouco de moradia e infraestrutura adequada e, portanto, 

à recorrência de fenomênos climáticos extremos nessas áreas maximiza as chances de perdas 

de vidas humanas, além de danos diretos e indiretos à qualidade de vida (Oke, 2006; Alcoforado 

et al, 2009). Mais uma vez, de forma geral, as sub-regiões homogênas de precipitação SFP2 e 

SFP3 apresentam resultados mais preocupantes. Enquanto isso, na RHP alguns municípios 
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indicam situação similar à encontrada na maioria dos casos da RHSF, por exemplo, algumas 

cidades no oeste da PP2 e em boa parte da PP4. Porém, na maior parte da região hidrográfica 

observam-se cidades com bons índices de Gini, logo capazes de minimizar possíveis impactos 

decorrentes de eventos de precipitação intensa ou vazão máxima. 

Figura 5.7 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal nas regiões hidrográficas 

brasileiras do São Francisco e Paraná no ano de 2010. 

 

Figura 5.8 – Índice de Gini nas regiões hidrográficas brasileiras do São Francisco e Paraná no 

ano de 2010. 
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A Tabela 5.3 dispõe de um resumo acerca das informações obtidas nas análises dos 

aspectos socioeconômicos e demográficos relacionadas com as estimativas para período de 

retorno de eventos de precipitação intensa nas sub-regiões homogêneas da RHSF e RHP. À 

vista disso, tabelou-se as sub-regiões de acordo com os quesitos da seguinte forma: elevados 

ou baixos níveis populacionais para população; ausência ou existência de manchas urbanas; 

ruim, regular ou ótimo para os índices IDHM e Gini em virtude da característica predominante 

nas mesmas. No agrupamento SFP1, por exemplo, apresenta-se o seguinte panorama: baixos 

níveis populacionais, ausência de manchas urbanas com presença de índices ruins nos 

indicadores IDHM e Gini. Nesta comparação, indica-se que a sub-região PP1 possui um cenário 

complexo, tendo em vista que dispõe de elevados níveis populacionais com existência de 

manchas urbanas, índices regulares no que diz respeito aos indicadores IDHM e Gini, além de 

elevadas estimativas tempo de recorrência de acordo com o diagnóstico GPD. Pressupõe-se 

então, que os municípios inseridos em tal sub-região manifestarão maiores dificuldades para 

lidar com a recorrência de eventos extremos de precipitação e vazão, haja vista a presença de 

aglomerados populacionais em determinadas áreas e de condições regulares de infraestrutura e 

equidade socioeconômica. Outra sub-região com panorama complexo é a SFP2, uma vez que 

apesar de não possuir os mais altos níveis estimados para o período de retorno de eventos de 

chuva intensa, a presença de municípios populosos associados em sua maioria com índices ruins 

de IDHM e Gini indicam uma dificuldade na implementação de medidas de prevenção, como 

também de medidas emergências diante de episódios de caráter intenso.  

Tabela 5.3 – Aspectos socioeconômicos e demográficos versus estimativas GPD nas sub-

regiões homogêneas de precipitação da RHSF e RHP. 

Sub-

regiões 
População 

Manchas 

urbanas 
IDHM Gini 

Vazão 

média 

(m³/s) 

Estimativa GPD 

(ano/mm) 

1 5 10 100 

SFP1 

SFP2 

SFP3 

SFP4 

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

Baixa 

Elevada 

Baixa 

Elevada 

Elevada 

Elevada 

Baixa 

Elevada 

Ausência 

Ausência 

Ausência 

Existência 

Existência 

Existência 

Ausência 

Existência 

Ruim 

Ruim 

Ruim 

Regular 

Regular 

Ótimo 

Regular 

Ruim 

Ruim 

Ruim 

Regular 

Ótimo 

Regular 

Ótimo 

Ótimo 

Regular 

2014 

2266 

1324 

87 

189 

2795 

7456 

11324 

78 

105 

117 

152 

157 

156 

137 

124 

92 

118 

135 

173 

185 

190 

165 

152 

102 

131 

192 

198 

201 

251 

202 

199 

142 

149 

223 

234 

259 

301 

254 

252 

Por último, as Tabelas 5.4 e 5.5 descrevem as proporções do nível crítico para cada sub-

região homogênea em comparação com os fatores capazes maximizar ou atenuar os impactos 

em virtude de um evento de precipitação intensa ou de vazão máxima. A partir das mesmas, 
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verificou-se as duas hipóteses 𝐻𝑜 e  𝐻1 determinadas anteriormente: 𝐻𝑜= não existe associação 

entre as sub-regiões e 𝐻1 = existe relação entre as sub-regiões. No primeiro caso, para a RHSF, 

o nível de significância de 0,05 juntamente com o grau de liberdade de 24 definiram o valor 

crítico de 36,41. Isto posto, o somatório 𝜒2 resultante da Tabela 5.4 estabelece como resultado 

0,73, logo como 0,73 < 36,41 se estima que não existe associação entre as sub-regiões 

homogêneas de precipitação da RHSF, uma vez que o valor-p é inferior ao valor crítico. Pode-

se concluir que cada sub-região definida para região hidrográfica do São Francisco independe 

umas das outras em relação aos aspectos verificados em questão, reforça-se então a necessidade 

dos órgãos gestores atuarem de modo específico nas mesmas. No segundo caso, para a RHP, o 

nível de significância de 0,05 juntamente com o grau de liberdade de 24 também definiram o 

valor crítico de 36,41 para o teste referente a Tabela 5.5. Neste caso, o somatório 𝜒2 resultante 

da mesma é de 0,80. Assim sendo, como 0,80 < 36,41 também se estima que não existe 

associação entre as sub-regiões homogêneas de precipitação da RHP, tendo em vista uma vez 

que o valor-p é inferior ao valor crítico, ou seja, cada sub-região definida também apresenta 

relação independente umas das outras com os aspectos em questão, como nas sub-regiões da 

RHSF. Baseado nisso, salienta-se a importância da validação dos resultados mediante o teste 

de hipóteses tendo em vista a sua ampla aplicação em diversas áreas do meio científico. 

Tabela 5.4 – Tabela de proporções do nível crítico existente entre cada característica analisada 

e as sub-regiões homogêneas da RHSF. 

Sub-regiões SFP1 SFP2 SFP3 SFP4 Total 

Precipitação 

Vazão 

Declividade 

Drenagem 

Uso do solo 

População 

Manchas 

IDHM 

Gini 

4 

6 

6 

5 

3 

2 

1 

9 

10 

5 

7 

3 

6 

4 

5 

3 

10 

9 

6 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

8 

7 

8 

1 

8 

8 

6 

6 

5 

5 

4 

23 

18 

22 

24 

17 

16 

11 

32 

30 

Total 46 52 44 51 193 
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Tabela 5.5 – Tabela de proporções do nível crítico existente entre cada característica analisada 

e as sub-regiões homogêneas da RHP. 

Sub-regiões PP1 PP2 PP3 PP4 Total 

Precipitação 

Vazão 

Declividade 

Drenagem 

Uso do solo 

População 

Manchas 

IDHM 

Gini 

6 

1 

3 

5 

7 

6 

5 

5 

4 

8 

3 

5 

6 

10 

10 

7 

3 

2 

4 

7 

5 

3 

8 

4 

3 

4 

3 

4 

10 

8 

7 

8 

6 

5 

6 

6 

22 

21 

21 

21 

33 

26 

20 

18 

15 

Total 42 54 41 60 197 

 

5.4 Conclusão 

Os resultados obtidos neste estudo indicaram que diversos aspectos naturais e antrópicos 

possuem capacidade de maximizar ou atenuar os danos provenientes da ocorrência de extemos 

de precipitação e vazão. Constatou-se, por exemplo, que os municípios pertencentes as sub-

regiões homogêneas SFP2 e SFP3 apresentaram uma vulnerabilidade natural para a ocorrência 

de inundações e enchentes na ótica da declividade e drenagem do solo, enquanto que as sub-

regiões homogêneas de precipitação SFP4, PP2 e PP4 dispuseram de uma suscetibilidade 

natural para alagamentos e deslizamentos de terra sob a mesma perspectiva. Enquanto que, os 

mapas de uso e ocupação do solo indicaram que a perda da cobertura vegetal natural pode 

apresentar sérios riscos para os sistemas naturais e antrópicos, especialmente na sub-região PP1. 

Além do mais, a remoção da camada vegetal natural indica que as civilizações podem estar 

sendo submetidas à recorrência de eventos com níveis similares, mas sob perspectivas distintas 

de uso e ocupação do solo. Por último, os aspectos demográficos e socioeconômicos podem 

intensificar as perdas de vidas humanas e os prejuízos associados, principalmente nas sub-

regiões homogêneas de precipitação SFP2 e PP1. 

Em síntese, na região hidrográfica do São Francisco as sub-regiões SFP2 e SFP4 

apresentaram os piores cenários, tendo em vista que a primeira delas dispõe de uma declividade 

vulnerável a enchentes e inundações com presença de solos moderadamente/mal drenados, 

somado ao fato das maiores estimativas para a recorrência de precipitação estarem postas à 

montante na rede de drenagem, além da sub-região em questão dispor de baixíssimos índices 

nos indicadores socioeconômicos e demográficos. A segunda delas, a SFP4, apresentou uma 
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forte modificação do uso e ocupação do solo associada com a declividade predominantemente 

escarpada e solo mal drenado, somado aos mais altos níveis de período de retorno de eventos 

de chuva intensa em toda a região hidrográfica. Na região hidrográfica do Paraná, as sub-regiões 

PP1 e PP2 evidenciaram as situações mais complexas em virtude das altas estimativas para 

período de retorno de eventos de precipitação intensa em comparação com as outras sub-

regiões, além do fato de apresentarem substanciais modificações no uso e ocupação solo, 

principalmente PP1, somado a existência de aglomerados de municípios com elevados níveis 

populacionais.  

Conclui-se, portanto, que o objetivo traçado para este artigo foi alcançado, uma vez que 

foram determinadas quais sub-regiões homogêneas são naturalmente mais susceptíveis à 

ocorrência dos extremos intensos no âmbito de suas características físicas, socioeconômicas e 

demográficas. Além disso, a pergunta inicial foi respondida tendo em vista que existe influência 

das condições físicas, socioeconômicas e demográficas na intensificação dos impactos 

decorrentes da recorrência de fenômenos desse tipo. Por último, a hipótese determinada também 

foi confirmada tendo em vista que se percebeu que a complexa distribuição das condições 

físicas, socioeconômicas e demográficas pode ser capaz de maximizar os impactos associados 

à ocorrência de extremos de precipitação intensa e de vazão máxima nessas regiões 

hidrográficas. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo objetivou determinar áreas de maior vulnerabilidade à recorrência de eventos 

de precipitação intensa, e em consequência de vazão máxima para sub-regiões homogêneas nas 

regiões hidrográficas do São Francisco e do Paraná. De modo que, primeiramente, visou-se 

determinar o período e o nível de retorno dos eventos extremos de precipitação para sub-regiões 

homogêneas destas regiões por meio da análise de cluster e dos dados diários de precipitação 

compreendidos entre 1988 e 2017. Nesta etapa, obteve-se como resultado quatro sub-regiões 

homogêneas de precipitação em ambas regiões hidrográficas. Posteriormente, as sub-regiões 

foram submetidas ao Índice de Silhouette para averiguação dos agrupamentos formados. 

Seguidamente, os dados de precipitação, inseridos em cada sub-região, foram reorganizados 

em séries sintéticas capazes de representar por uma única série cada sub-região originada. No 

passo seguinte, as séries sintéticas foram dispostas na Teoria dos Valores Extremos, mediante 

a família de distribuição: Generalized Pareto Distribution (GPD), para a determinação das 

estimativas dos níveis e períodos de retorno. Nesta etapa, as séries continham os máximos 

valores de precipitação existentes em uma determinada sub-região dia a dia. Por último, a partir 

das séries climatológicas de vazão compreendidas entre 1988 e 2017 foram verificadas os perfis 

hidrológicos para o período chuvoso e seco em cada sub-região em comparação com os níveis 

de precipitação e as estimativas GPD.  

Em um segundo momento, buscou-se averiguar a existência ou não de influência dos 

aspectos físicos, socioeconômicos e demográficos durante a recorrência de extremos de 

precipitação e vazão em sub-regiões homogêneas das regiões em questão. Para tanto, foram 

obtidas as informações referentes à vegetação, relevo, solo e declividade do Brasil por 

intermédio do Serviço Geológico do Brasil e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

e foram gerados os mapas de declividade e drenagem do solo para as regiões hidrográficas 

estudadas. Concomitantemente, foram criados mapas de uso e ocupação do solo de acordo com 

Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE para os períodos de 2000 e 2014. Ademais, foram 

originados os mapas relacionando os seguintes dados demográficos e indicadores 

socioeconômicos: distribuição populacional, urbanização, densidade demográfica, Índice de 

Gini e Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, referentes aos 2010 municípios 

englobados na área de estudo. Vale ressaltar que, os dados foram referentes ao último Censo 

Demográfico (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Baseado nisso, 

estabeleceu-se quais sub-regiões homogêneas foram naturalmente mais susceptíveis à 
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ocorrência dos extremos no âmbito de suas características naturais e antrópicas. Por 

conseguinte, o teste do qui-quadrado foi utilizado a fim de verificar a associação ou não de sub-

regiões homogêneas distintas diante dos aspectos e características abordadas. 

 Ao fim desta pesquisa, destaca-se que na região hidrográfica do São Francisco, as sub-

regiões homogêneas de precipitação SFP3 e SFP4 apresentaram as maiores estimativas obtidas 

pela Teoria dos Valores Extremos acerca da recorrência dos eventos de chuva no futuro 

próximo e distante, como também por estarem localizadas na região de montante da rede 

drenagem, detectou-se a capacidade das mesmas em influenciar mais diretamente nos níveis de 

vazão ao longo da rede. Destarte, a transformação de um determinado evento de precipitação 

intensa em um de vazão máxima pode ser possivelmente verificada na sub-região de vazão 

SFP2, em comparação com a SFP1 e SFP3. Pois, a SFP2 está localizada em uma região 

intermediária da rede de drenagem e à montante das principais barragens de geração elétrica e 

armazenamento de água que podem regular a vazão distribuída. Baseado na análise dos aspectos 

físicos, também, constatou-se que as sub-regiões SFP2 e SFP3 apresentaram vulnerabilidade 

natural para a ocorrência de inundações e enchentes; assim como a sub-região de precipitação 

SFP4 que dispôs de uma suscetibilidade para alagamentos e movimentações de terra. Por fim, 

os aspectos demográficos e socioeconômicos dos municípios localizados nas sub-regiões 

homogêneas SFP1 e SFP2 mostraram que as condições de desenvolvimento e infraestrutura 

podem intensificar os impactos decorrentes de fenômenos extremos climáticos.  

Na região hidrográfica do Paraná, ressalta-se que as sub-regiões homogêneas de 

precipitação, que obtiveram as maiores estimativas para níveis de retorno de eventos de chuva 

intensa perante a Teoria dos Valores Extremos foram a PP1 e PP2. Identificou-se, ainda que, 

atrelado a este resultado pode existir uma relação com o período de atuação e as características 

do fenômeno meteorológico ZCAS. Além disso, estas sub-regiões podem exercer uma forte 

influência nos níveis de vazão em decorrência de um evento de precipitação intensa na região 

hidrográfica do Paraná. Baseado nisso, percebeu-se que as áreas próximas dos médios cursos 

de água existentes na sub-região homogênea de vazão PP3 e PP4 estão mais vulneráveis à 

ocorrência de picos de vazão. No âmbito das características físicas naturais, as sub-regiões PP2 

e PP4 apresentaram riscos para a população residente nestas áreas diante de episódios de 

precipitação intensa. Do mesmo modo que a desigualdade social e a intensificação das 

alterações urbanísticas tornam a sub-região PP2 vulnerável a possíveis desastres hidrológicos.  

 Por fim, conclui-se que foi possível identificar sub-regiões homogêneas de precipitação 

nas regiões hidrográficas do São Francisco e do Paraná e relacionar as mesmas com os perfis 

hidrológicos de vazão, ao mesmo tempo que a Teoria dos Valores Extremos permitiu a obtenção 

das estimativas para o período e nível de retorno dos eventos extremos de precipitação nas sub-
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regiões determinadas para as regiões hidrográficas. Determinou-se mediante o teste qui-

quadrado que cada sub-região definida para região hidrográfica do São Francisco e do Paraná 

independem umas das outras em relação aos aspectos verificados em questão, indicando assim 

cada primordialidade pela qual os órgãos de gestão pública devem atuar de modo específico 

nas mesmas. Consequentemente, estabeleceu-se quais sub-regiões homogêneas, entre as 

definidas, foram naturalmente mais susceptíveis à ocorrência dos extremos de precipitação, e 

consequentemente alterações no nível de vazão no âmbito de seus aspectos físicos, 

socioeconômicos e demográficos. Fundamentado na obtenção destes objetivos, esta pesquisa 

contribui para a detecção das áreas de vulnerabilidade para a recorrência de extremos climáticos 

em duas importantes regiões hidrográficas do Brasil, de modo que se sugere a implementação 

de políticas públicas de prevenção e remediação prioritariamente para estas áreas. Isto posto, o 

estudo pode ser útil, também, para a elaboração de um planejamento pautado na reorganização 

do uso e ocupação do solo, bem como dos sistemas produtivos.  

Durante a realização do estudo, a principal dificuldade encontrada foi relacionada à 

obtenção de informações de vazão à jusante da região hidrográfica do Paraná, haja vista que 

essa área da rede drenagem apresenta diversas unidades hidrelétricas com operação efetuada 

por órgãos distintos da Agência Nacional de Águas, que não disponibilizam de dados que 

impossibilitaram esse tipo de análise. Espera-se que os resultados obtidos, nesta dissertação, 

incentivem a elaboração de estudos mais detalhados para as áreas de maior suscetibilidade 

encontradas e que igualmente possa ser reproduzido para outras regiões ou unidades 

hidrográficas. Recomenda-se ainda a promoção de pesquisas voltadas para a modelagem 

hidrológica com o intuito de representar com maior precisão a transformação de processos 

meteorológicos em episódios hidrológicos. Além disso, sugere-se também o desenvolvimento 

de trabalhos voltados para os extremos de seca e vazão mínima nas duas regiões hidrográficas. 

Por último, sugere-se a utilização do método Grade of Membership para agregar mais robustez 

aos resultados obtidos. 
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