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dos anjos, se não tiver amor, serei como o

sino que ressoa ou como o prato que retine.

Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba

todos os mistérios e todo o conhecimento, e
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aos pobres tudo que possuo e entregar meu

corpo para ser queimado, se não tiver amor,

nada disso me valerá.
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Resumo

As Bacias do Rio São Francisco e do Rio Paraná são duas grandes bacias hidrográficas

com grande capacidade de produção agŕıcola e de eletricidade, dentre as quais podemos

destacar grandes usinas como: Itaipu, Furnas e Porto Primavera. As áreas dessas bacias

engloba grandes centros urbanos como: Curitiba, Campinas, São Paulo e partes de

outros Estados como, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O presente

trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia capaz de detectar áreas com

precipitação homogêneas e identificar pontos de quebras estruturais em séries temporais

de precipitação dessas bacias. O conhecimento de áreas homogêneas da precipitação é

de suma importância na tentativa de procurar entender como atua os diversos sistemas

meteorológicos em cada área analisada, além de fornecer informações importantes para

tomada de decisões por parte de poĺıticas públicas. Por outro lado também se faz

necessário verificar posśıveis tendências e pontos de descontinuidade (quebras estruturais)

nas séries temporais de precipitação. O presente estudo abrange dezoito sub - bacias no

total, sendo dez do Rio São Francisco e oito do Rio Paraná. Os dados estão distribúıdos em

pontos de grade com uma resolução 0,5 x 0,5 graus derivados de observação meteorológicas

e disponibilizadas pelo CPC (Climate Prediction Center). De acordo com resultados foram

identificas três regiões homogêneas da bacia do Rio São Francisco (SF1, SF2, SF3) e três na

bacia do Rio Paraná (PN1, PN2, PN3). Essas regiões apresentaram médias de precipitação

estatisticamente iguais. As áreas que apresentaram os maiores e os menores ı́ndices de

precipitação, assim como valores preditos de precipitação para locais ainda não amostrados

foram verificados através da técnica de Krigagem. Outras análises identificaram pontos de

descontinuidade (quebras estruturais) significativas nas séries temporais da precipitação

em oito sub - bacias, sendo três na bacia do Rio São Francisco e cinco na bacia do Rio

Paraná, a exemplo de Urucuia, Paracatú, Alto São Francisco, Parnáıba, Grande (Paraná)

e outras. Essas quebras mostraram que as séries de precipitação não se comportaram

de forma homogênea dentro de cada sub - bacia, fazendo com que houvessem peŕıodos

distintos, com precipitação acima e abaixo da média geral.

Palavras-chave: Precipitação; Análise de Variância; Quebras estruturais.
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Abstract

The São Francisco River Basin and the Paraná River Basin are two large hydrographic

basins with large agricultural and electricity production capacity, among which we can

highlight large hydroelectric power plants such as: Itaipu, Furnas and Porto Primavera.

The areas of these basins cover large urban centers such as Curitiba, Campinas, São

Paulo and parts of other States such as, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas and

Pernambuco. The present work aims to present a methodology capable of detecting areas

with homogeneous precipitation and identify points of structural breaks in time series

of rainfall of these basins. The knowledge of homogeneous areas of rainfall is extremely

important in trying to understand how the various meteorological systems operate in each

area analyzed, as well as providing important information for decision making by public

policies. On the other hand, it is also necessary to verify possible trends and points of

discontinuity (structural breaks) in the time series of precipitation. The present study

covers eighteen sub - basins in total, ten of the São Francisco River and eight of the

Paraná River. The data are distributed in grid points with a resolution 0.5 x 0.5 degrees

derived from weather observation and provided by the CPC (Climate Prediction Center).

According to results, three homogeneous regions of the São Francisco River Basin (SF1,

SF2, SF3) and three in the Paraná River basin (PN1, PN2, PN3) were identified. These

regions had statistically equal rainfall averages. The areas that presented the highest

and lowest precipitation rates, as well as predicted precipitation values for sites not yet

sampled were verified using the Kriging technique. Other analyzes identified significant

discontinuities (structural breaks) in the rainfall time series in eight sub - basins, three

in the São Francisco River Basin and five in the Paraná River basin, such as Urucuia,

Paracatú, Alto San Francisco, Parnáıba , Grande (Paraná) and others. These breaks

showed that the rainfall series did not behave homogeneously within each sub - basin,

causing distinct periods with precipitation above and below the general average.

Key words: Precipitation; Analysis of Variance; structural breaks.
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bacias do Rio São Francisco e do Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.3 Climatologia e análise de tendências da precipitação mensal nas bacias do
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Caṕıtulo 1

Introdução

As Bacias do Rio São Francisco e do Rio Paraná são duas grandes bacias hidrográficas

localizadas entre as latitudes 7.27◦ S - 26.91◦ S e entre as longitudes 36.27◦ W e 59.36◦ W.

Os dois principais rios são o São Francisco e o Rio Paraná. A bacia do rio São Francisco

possui uma área de drenagem de 638,576 km2, ocupando 8% do território nacional o qual

passa por seis estados como: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Goiás,

além do Distrito Federal (ANA, 2016). A maior parte desses estados estão localizados na

região nordeste. O seu principal rio se estende desde a sua cabeceira na Serra da Canastra

até sua foz no Oceano Atlântico entre os estados de Sergipe e Alagoas, com um curso de

2.700 km e uma vazão média anual de cerca de 2.846m3/s, mas ao longo do ano esse valor

pode variar entre 1.077m3/s e 5.290m3/s (ANA, 2016).

Segundo SILVA e CLARKE (2004a) a mesma também compreende uma parte

significativa do chamado Poĺıgono das Secas, reconhecido como territórios sujeitos a longos

peŕıodos de estiagem. De acordo com Codevasf (2016) esse território é reconhecido por

lei e compreende os estados do Piaúı, Ceará, Rio Grande do Norte, Paráıba, Pernambuco,

Alagoas, Sergipe, Bahia e extremo norte de Minas Gerais e do Esṕırito Santo apresentando

diferentes zonas geográficas com distintos ı́ndices de aridez e áreas com caracteŕısticas

estritamente de seca, de paisagem t́ıpica de semi-deserto a áreas com balanço h́ıdrico

positivo, como a região de Gilbués, no Piaúı.

O Semi-Árido dessa região corresponde a uma das seis grandes zonas climáticas do

Brasil que caracteriza-se principalmente pelo regime de chuvas, definido pela escassez,

irregularidade e concentração das precipitações pluviométricas num curto peŕıodo de cerca

de três meses, durante o qual ocorrem sob a forma de fortes aguaceiros, de pequena duração

e temperaturas elevadas (CODEVASF, 2016).

Conforme Pereira et al. (2007) o Rio São Francisco possui 36 afluentes, dos quais 19 são

perenes destacando-se os Rios Pará, Paraopeba, Velhas, Verde Grande, Abaité, Paracatu,

Urucuia, Corrente e Grande dentre outros.

O clima da bacia do Rio São Francisco se caracteriza por apresentar temperaturas

médias anuais variando entre 18 e 27◦C com grande incidência de raios solares e duas
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estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Fenômenos como El Niño e La Niña

e as condições das águas do Oceano Atlântico Tropical interferem sensivelmente no clima

da região ocasionando peŕıodos de secas e peŕıodos úmidos, com uma precipitação média

anual histórica de cerca de 1.000mm, com valores máximo e mı́nimos da ordem de 1.500mm

e 350mm (MARENGO et al., 2005).

A bacia do Rio Paraná é outra bacia hidrográfica com grande potencial de geração

de energia elétrica. A mesma comporta grandes usinas como: Itaipu, Furnas e Porto

Primavera. Além disso ela concentra um terço da população brasileira e grandes centros

urbanos como: Curitiba, Campinas e São Paulo, a maior cidade da América Latina.

Seus principais afluentes são os rios Grande, Paranapanema e o rio Iguaçu, tendo como

principais biomas a Mata Atlântica e o Cerrado (BINACIONAL, 2016).

Em sua totalidade a Bacia do Paraná inclui porções territoriais do Brasil meridional,

Paraguai oriental, nordeste da Argentina e norte do Uruguai, totalizando uma área de 1,5

milhão de quilômetros quadrados (MILANI; FRANÇA; SCHNEIDER, 1994). Em terras

brasileira esta possui uma área de 879.873km2 e abrange partes da Região Sudeste, Centro

Oeste e Sul como os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,

Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal, além de possuir a maior demanda por recursos

h́ıdricos do Páıs, equivalente a 736m3/s que correspondente a 31% da demanda nacional,

também fornece recursos h́ıdricos para a irrigação e para o abastecimento industrial com

42% e 27% da demanda total (ANA, 2016).

A bacia do Rio São Francisco e do Paraná envolve partes de quatro regiões brasileiras

dentre elas a Região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul com caracteŕısticas climáticas

diferentes de uma região para outra.

A região Nordeste do Brasil é considerada semi-árida por apresentar variações

temporais e espaciais da precipitação e também por apresentar elevadas temperaturas

durante todo ano, com amplitude térmicas em torno 6◦C é governada por vários

mecanismos como: El Niño, Temperatura da superf́ıcie do mar (TSM), Zona de

Convergência Intertropical (ZCIT), Frentes Frias e Vórtices Ciclônicos de Altos Nı́veis

(VCAN) e também Linhas de Instabilidades (LI) e também dos efeitos das Brisas

Maŕıtimas e Terrestres na precipitação (FERREIRA; MELLO, 2005).

Quanto a região Sudeste do Brasil esta se configura como uma das regiões mais

diversificadas, em termos climáticos, cuja localização latitudinal e a sua distribuição

longitudinal contribui para que isto aconteça (Sant’Anna Neto, 2005). De acordo com

Nimer (1989) enquanto a região nordeste se constitui como um das regiões com maior

variação climática levando-se em conta a distribuição de chuva, a região Sudeste representa

essa diversificação em relação ao regime de temperatura.

Para a região Centro - Oeste também se caracteriza por apresentar uma complexa

variabilidade climática, principalmente em relação à temperatura e a distribuição espacial

e temporal da precipitação. Essa variabilidade pluviométrica está relacionada com as
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condições atmosféricas decorrentes da interação atmosférica entre fenômenos de escalas

temporais e espaciais e até mesmo de escalas planetárias até escala local (CAVALCANTI

et al., 2009). Devido à localização essa região sofre influências tanto dos sistemas

atmosféricos de origem tropical, quanto de sistemas extratropical. A parte Norte recebe

influências dos sistemas que atuam na Amazônia, enquanto a parte Sul sofre influências

dos sistemas frontais (CAVALCANTI et al., 2009).

A região Sul também é marcada por grandes contrastes quanto ao regime de chuva e

temperatura, em que parte deles deve-se à condições geográficas da região, na transição

entre os trópicos e as latitudes médias, além de apresentar um relevo acidentado que

contribui para esses contrastes (CAVALCANTI et al., 2009). Quanto ao ciclo anual da

precipitação e seus principais mecanismos. Há uma transição entre os regimes de monções

de verão ao norte e máximos de inverno em latitudes médias, que são responsáveis pelos

máximos de precipitação em janeiro e julho, respectivamente (CAVALCANTI et al., 2009).

Diante do exposto o objetivo deste estudo é caracterizar e investigar áreas com

precipitação homogêneas, verificar tendências e quebras estruturais da precipitação em

cada sub-bacia do Rio São Francisco e Paraná durante 1979-2014 conforme a divisão da

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

1.1 Problema, Motivação e Hipótese

No Brasil a disponibilidade de água depende em grande parte do clima, e de fato a

variabilidade interanual do clima, associadas aos fenômenos de El Niño, La Niña, ou à

variabilidade na temperatura da superf́ıcie do mar do Atlântico Tropical e Sul podem

gerar anomalias climáticas, causando grandes secas como as de 1983 e 1998 no Nordeste

e 2004 - 2006 no Sul do Brasil, 2001 no Centro-Oeste e Sudeste, e em 1926, 1983, 1998 e

2005 na Amazônia (MARENGO, 2008). Tendo como principal fator a grande importância

das bacias do Rio São Francisco e do Paraná para o Brasil principalmente para geração de

energia elétrica, abastecimento, irrigação e produção agŕıcola faz-se necessários estudos

mais detalhados sobre o comportamento da precipitação em cada uma dessas bacias.

Portanto, diante do exposto, a motivação para a realização deste estudo está na

necessidade de um melhor entendimento do comportamento da precipitação em cada uma

das sub-bacias do Rio São Francisco e do Paraná, e assim buscar responder as seguintes

questões:

1. Devido a grande variabilidade da precipitação nas sub-bacias do Rio São Francisco

e do Rio Paraná, existem regiões com pluviometria homogêneas?

2. Devido a grande variabilidade da precipitação nas sub-bacias do Rio São Francisco

e do Rio Paraná, Existe estacionaridade nas séries temporais da precipitação nas

bacias do Rio São Francisco e Paraná?
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3. Em decorrência das frequentes secas ou excesso de chuva nos últimos anos,

houve alteração (ou quebras estruturais) significativa no comportamento das séries

temporais da precipitação nas bacias do Rio São Francisco e do Paraná?

As hipóteses a serem testadas são as seguintes:

1. As médias dos totais anuais da precipitação em cada sub-bacia do Rio São Francisco

e do Paraná são estatisticamente iguais.

2. As séries temporais da precipitação em cada sub-bacia do Rio São Francisco e Paraná

são estacionarias.

A tese em questão segue o modelo tradicional, ou seja, é formada por caṕıtulos,

havendo a possibilidade de publicação pós tese. O primeiro caṕıtulo da tese é composto

por: Introdução, Problema, Motivação e Hipóteses, Objetivos geral e espećıficos.

1.2 Objetivo geral

O objetivo geral deste estudo é identificar áreas com precipitação homogênea nas bacias

do Rio São Francisco e do Paraná utilizando de técnicas estat́ısticas.

1.3 Objetivos espećıficos

? Identificar áreas com precipitação homogênea entre sub-bacias do Rio São Francisco

e Paraná.

? Verificar os locais que apresentam os maiores e os menores ı́ndices de precipitação,

além de estimar valores de Precipitação pluvial para locais não amostrados através do

método da Krigagem Ordinária

? Verificar posśıveis tendências ou quebras estruturais da Precipitação acumulada em

cada sub-bacia do Rio São Francisco e do Rio Paraná.
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Caṕıtulo 2

Revisão de Literatura

2.1 Importância h́ıdrica das bacias do Rio São

Francisco e do Paraná para o Brasil

As bacias do Rio São Francisco e do Paraná são duas grandes bacias hidrográficas

brasileiras. A bacia do Rio São Francisco tem cerca de 650.000 km2, e é o corpo d’água

mais significativo da região semiárida (SATO; GODINHO, 2003; MANETA et al., 2009;

TEIXEIRA et al., 2009a; TEIXEIRA et al., 2009b; TORRES et al., 2012). O rio Paraná,

por sua vez, é um dos maiores rios do mundo em termos de vazão de água; globalmente

é classificado como um mega-rio (LATRUBESSE, 2008; MARCHETTI et al., 2013).

As duas bacias são estrategicamente importantes para o Brasil, pois suas águas são

usadas para abastecimento urbano, industrial e de irrigação, pesca, produção de energia

hidrelétrica e como prestadores de serviços ecossistêmicos, tornando-os regiões econômicas

chave do território brasileiro (MARENGO et al., 2012).

Em todo o território brasileiro, a Bacia do Rio Paraná é a que possui o maior potencial

hidrelétrico em operação na América do Sul, com mais de 150 usinas hidrelétricas de

barragem (STEVAUX; MARTINS; MEURER, 2009). As bacias dos rios São Francisco

e Paraná possuem quatro das dez maiores usinas hidrelétricas do Brasil: Itaipu, Ilha

Solteira, Xingó e Paulo Afonso, cujo potencial hidrelétrico é de mais de 23.000 MW.

No rio Paraná temos seus principais afluentes (Grande, Paranáıba, Tietê, Paranapanema

e Iguaçu) com mais de 150 grandes reservatórios para geração de energia (STEVAUX;

MARTINS; MEURER, 2009).

Conforme Orfeo e Stevaux (2002), Stevaux, Martins e Meurer (2009), Marchetti et al.

(2013), Campodonico, Garćıa e Pasquini (2015) o rio Paraná integra a segunda maior bacia

hidrográfica da América do Sul, a Bacia do Rio de La Plata. Essa bacia hidrográfica tem a

maior demanda por recursos h́ıdricos no Brasil, equivalente a 763m3s-1, o que corresponde

a 31% da demanda nacional (ANA, 2016). Ainda segundo a ANA (2016), a irrigação

é a maior usuária dos recursos h́ıdricos (42% da demanda total), seguida pela demanda
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industrial, cerca de 27%. De acordo com Barros, Clarke e Dias (2006) e Popescu et al.

(2012) considerável proporção do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é produzida

dentro da Bacia do Rio Paraná, principalmente produção de commodities agŕıcolas como

(algodão, soja, café, etc.).

Dentro da bacia do rio São Francisco, a irrigação tem sido vista como uma das maiores

oportunidades para promover o desenvolvimento econômico e social, especialmente

no semi-árido brasileiro, onde produz principalmente frutas tropicais para exportação

(TEIXEIRA et al., 2009a; TEIXEIRA et al., 2009b; MANETA et al., 2009). De acordo

com (TEIXEIRA et al., 2009a; TEIXEIRA et al., 2009b) áreas de produção agŕıcola

irrigada na Bacia do São Francisco são quase 400.000ha, o que na região semi-árida é uma

atividade importante para a subsistência das comunidades rurais.

A precipitação na bacia do rio São Francisco é caracterizada por alta variabilidade

espaço-temporal. Os totais anuais variam de 1500 mm (parte sul, estado de Minas

Gerais) a cerca de 350 mm (parte norte da bacia, estados de Pernambuco e Bahia, semi-

árido brasileiro) (INMET, 2015). Santos e Morais (2013) identificou três sub-regiões com

padrões de precipitação homogêneos: a parte sul da bacia, a parte norte da bacia e uma

Zona de Transição na parte central, apenas entre as regiões descritas anteriormente.

A bacia do Rio São Francisco é dividida em quatro regiões (Alto, Médio, Sub-Médio

e Baixo São Francisco). Porém para estudos mais detalhados adotou-se a divisão em

10 sub-bacias, utilizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (SILVA;

CLARKE, 2004b).

A variabilidade espaço-temporal ocorre porque o padrão de precipitação da bacia do

rio São Francisco é modulado por numerosos sistemas sinóticos de grande escala e vários

outros sistemas em diferentes escalas espaciais. Na parte sul da bacia a precipitação é

influenciada principalmente pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACAS), que

atua na região Sudeste do Brasil durante o verão (CAVALCANTI, 2012). Por outro lado, a

precipitação da parte norte da bacia é modulada pela Zona de Convergência Intertropical

(ZCIT) e Distúrbios Ondulatório de Leste (EWD) (HASTENRATH; HELLER, 1977;

CAVALCANTI, 2012; OLIVEIRA; LIMA; SILVA, 2013).

Os padrões pluviométricos da bacia do rio Paraná são mais homogêneos que a bacia

do rio São Francisco, cujos totais anuais são predominantemente superiores a 1.000 mm

(INMET, 2015). De acordo com Zandonadi et al. (2016), as massas de ar e frentes polares

chegam a esta região com maior frequência e regularidade do que em outras regiões,

causando uma distribuição anual de chuvas mais homogênea.

Dada a importância estratégica dos rios Paraná e São Francisco para o Brasil e

considerando as projeções de um posśıvel aumento da demanda de água, a implementação

de poĺıticas para o uso razoável da água para fins humanos e agŕıcolas é crucial (SANTOS;

MORAIS, 2013).

Na bacia do rio São Francisco, a implementação dessas poĺıticas se torna mais urgente
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porque, de acordo com Marengo et al. (2012), as projeções futuras exibem chuvas anuais

decrescentes. No entanto, a implementação de poĺıticas de uso rotacional da água para

fins tanto humanos como agŕıcolas requer um entendimento dos padrões de precipitação.

2.2 Oscilação Decadal do Paćıfico (PDO)

A Oscilação Decadal do Paćıfico (PDO) é um fenômeno importante que se caracteriza

por apresentar uma variabilidade de baixa frequência. Esta pode ser descrita como sendo

um episódio de longo peŕıodo de El Ninõ-Oscilação do Sul (ENSO) (Figura 2.1) (MOLION;

LUCIO, 2013). Entre as fases do ENSO podemos destacar duas fases, uma quente e

uma fria com durações de 6 a 18 meses cada e caracterizada por anomalias negativas e

positivas da temperatura da superf́ıcie do mar (SST) que se estendem por todo Paćıfico

Tropical e nos extratropicais (MOLION; LUCIO, 2013). Conforme Mantua e Hare (2002)

a Oscilação Decadal do Paćıfico (PDO) foi descrita por alguns como um Padrão semelhante

à variabilidade climática do El Niño do Paćıfico com um crescente número de eventos que

ocasionam uma forte tendência de impactos no Hemisfério Sul e anomalias climáticas

superficiais sobre o Paćıfico Sul e América do Sul.

De acordo com Streck et al. (2009) existe associação entre a PDO com a precipitação

acima da normal em Santa Maria(RS), durante à fase quente da PDO e chuva abaixo da

normal associada à fase fria da PDO, o que indica oscilações periódicas de médio e longo

prazo naquela localidade.

Ainda conforme Streck et al. (2009) a Oscilação Decadal do Paćıfico é responsável

pela variabilidade interanual, sazonal e mensal de precipitação em Santa Maria, RS,

que juntamente com fenômenos El Niño Oscilação Sul em escala anual explica grande

anomalias de precipitação na região durante o século 20 e com chuvas abaixo do normal,

associada à fase fria da PDO.
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Figura 2.1: Oscilação Decadal do Paćıfico de 1970-2015. Fonte: NOAA, 2018.

2.3 Detecção mudanças abruptas ou quebras

estruturais em séries temporais de precipitação

Uma série temporal é dita estacionária quando ela se desenvolve no tempo

aleatoriamente ao redor de uma média constante, refletindo alguma forma de equiĺıbrio

estável (Equipe Estatcamp, 2016). Porém na prática a maioria das séries apresentam

algum tipo de não estacionariedade como é o caso da precipitação.

Uma série temporal pode ser estacionária durante um peŕıodo curto ou por um peŕıodo

muito longo. A classe dos modelos ARIMA por exemplo, pode descrever de maneira

satisfatória séries temporais estacionárias e não estacionárias, mas que não apresentam

comportamento explosivo. A este tipo de não-estacionariedade é também chamado de

homogêneo (MORETTIN; TOLOI, 2006).

No caso da precipitação é muito dif́ıcil encontrar séries homogêneas, pois existem

muitos fatores climáticos e até mesmo antrópicos que influenciam diretamente no clima.

Essa mudança no comportamento da série temporal da precipitação pode ser

ocasionada por uma quebra estrutural que pode ser verificada através de testes estat́ısticos

como: Pettitt (PETTITT, 1979), SMK (Sequential Mann-Kendall), SNHT(Standard

Normal Homogeneity Test) dentre outros encontrados na literatura.

Estudos realizados por (BACK, 2001) também utilizaram esses testes na série histórica

de precipitação e temperatura média do ar à superf́ıcie no peŕıodo de 1924 a 1998,

da estação Urussanga (latitude 28
◦
31’S, longitude 49

◦
19’W e altitude de 48,2 m) o

qual verificaram que ocorreu uma mudança abrupta da temperatura média anual e da
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temperatura média do mês de janeiro no ano de 1965, enquanto que para a precipitação

houve uma mudança crescente da precipitação total anual no ano de 1971 a qual se tornou-

se significativa no ano de 1998 pelo teste de Mann-Kendall.

Testes de homogeneidade também foram utilizados por (KANG; YUSOF, 2012) em

series temporais de precipitação diária das estações Damansara, Johor e Kelantan na

peńınsula da Malásia. Segundo o autor quatro testes foram utilizados dentre eles o teste

de homogeneidade normal padrão de sensibilidade (SNHT), teste de alcance de Buishand,

teste de Pettitt e o teste de von Neumann ratio tests escolhido para detectar a falta de

homogeneidade dos dados diários de precipitação com no máximo 10% de valores ausentes.

Os resultados mostraram que todas as estações nessas três áreas são homogêneas em

relação a precipitação média anual e precipitação máxima anual.

2.4 Análise de Tendências em séries temporais de

precipitação

Uma série Temporal é um conjunto de observações de uma variável, ordenado no

tempo, e registrado em peŕıodos regulares. Podemos enumerar os seguintes exemplos

de séries temporais: Precipitação pluvial, temperaturas máximas e mı́nimas em uma

determinada cidade.

As variáveis constituintes de uma série temporal podem ser decompostos em quatro

componentes: Tendência, ciclos, sazonalidade e aleatoriedade (MILONE; ANGELINI,

1995). Portanto uma das componentes mais importante em série temporal é a tendência

que representa seu comportamento ao longo do tempo, ou seja, se cresce, decresce ou

permanece estável. Nos casos mais comuns trabalha-se com três tipos de tendência:

constante, linear ou quadrática. A presença de tendência em uma série de precipitação

pode estar associada a variabilidade natural presente nos processos hidrológicos ou pode

estar associada diretamente com a existência de alterações climáticas. Existe testes

estat́ısticos espećıficos para verificar tendência em uma série temporal dentre eles o teste

de Mann-Kendall.

Portanto com o intuito de verificar tendências dados diários de Precipitação pluvial

de 40 anos no peŕıodo de 1971 a 2010 foram utilizados por (MONDAL; KUNDU;

MUKHOPADHYAY, 2012) para verificar a variabilidade da precipitação na parte nordeste

do distrito de Cuttack, no estado indiano de Orissa. Portanto para isso foram utilizados

o teste de Mann-Kendall e o estimados Sen para determinar a tendência e a magnitude

da inclinação. De acordo com resultados obtidos foram verificados taxas crescentes em

alguns meses e tendências decrescentes em alguns outros meses.

Análise de tendência da precipitação também foi realizada por (DHORDE et al., 2014)

em mais de 50 estações no sudoeste do Irã no peŕıodo de 1950 a 2007, as tendências foram
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verificadas através de regressão linear e pele teste de Mann-Kendal. De acordo com os

resultados, a maioria das estações apresentou tendências insignificantes na série anual e

sazonal, já as que apresentaram tendências significantes a maioria ocorreu no inverno,

enquanto as que não apresentaram tendências foram detectadas no verão.

Estudos semelhantes também foram realizados por (FOLHES; FISCH, 2006) com o

objetivo de verificar principais caracteŕısticas da distribuição temporal da precipitação e

da temperatura do ar em Taubaté (SP), bem como verificar a ocorrência de tendências

nas séries temporais desses dois elementos climáticos através do teste não paramétrico

sazonal de Mann-Kendall. não se verificaram tendências significativas no seu valor médio

anual. Contudo, as análises da série temporal de 1983 a 2005 mostraram tendência de

aumento das chuvas no mês de novembro e uma redução no mês de abril, assim como uma

diminuição do número de dias por ano sem precipitação.

Outros estudos também foram realizados por BLAIN (2010) com o objetivo de detectar

tendências climáticas nas séries de precipitação pluvial (PRE) de oito localidades do

Estado de São Paulo. Para isso foi utilizado o método não paramétrico denominado teste

sazonal de Mann-Kendall (SMK). De acordo com o autor, o teste indicou a presença

de tendências de elevação nas séries mensais de setembro e maio, enquanto para as

estações meteorológicas de Campinas e Ribeirão Preto, o método não indicou a existência

de tendências de elevação nas séries relativas ao mês de maio. Por outro lado, na

série de Jundiáı foi verificada tendência de elevação apenas quando os totais anuais

foram analisados. Nas outras localidades Cordeirópolis e Pindorama, nenhuma tendência

significativa foi observada e na localidade de Ubatuba, foi detectada tendência de queda

dos valores de precipitação no mês de agosto.

De acordo com GROPPO et al. (2005) para uma melhor compreensão do

comportamento hidrológico e suas interações com as atividades antrópicas, foram

analisadas séries temporais de vazão e de precipitação de algumas bacias com diferentes

graus de impacto no Estado de São Paulo. Portanto foi utilizado o teste de Mann-kendall

para verificar tendências na série. Os resultados mostraram que na maioria das bacias

do projeto existe uma tendência positiva da precipitação para o peŕıodo de 1947 a 1997.

Conforme o autor nesse peŕıodo, a vazão acompanha a tendência positiva da precipitação

nas bacias não impactadas; entretanto, tendências negativas foram observadas em alguns

rios mais impactados.

Estudos realizados por PINHEIRO, GRACIANO e SEVERO (2013) também verificou

a presença de tendências em 16 das 18 estações meteorológicas da precipitação diárias,

mensais e anuais no Sul do Brasil. Os resultados mostraram tendência positiva dos

máximos diários anuais ao longo do tempo, assim como significativa elevação dos totais

mensais e anuais na maioria das estações ao ńıvel de 5% pelo teste de Mann-Kendal.
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Caṕıtulo 3

Material e Métodos

3.1 Área de estudo

A Bacia do Rio São Francisco está localizada entre as latitudes -21,09◦ a -7,27◦ e

entre as longitudes -47,57◦W a -36,27◦W. A bacia do Rio Paraná esta localizada entre

as latitudes -26,91◦ a - 14,11◦ e entre as longitudes -59,36◦ W a -43,71◦W. Neste estudo

é utilizado um conjunto de dados de precipitação mensal no peŕıodo de 1979 a 2014

distribúıdos em pontos de grade de 0,5◦ x 0,5◦ derivados de observações meteorológicas

e disponibilizados pelo Climate Prediction Center (CPC) conforme apresentado na figura

(3.1). As técnicas utilizadas para as análises das observações pluviométricas estão

minuciosamente descritas em (CHEN et al., 2008).

Figura 3.1: Representação gráfica da localização das Bacias e Sub-bacias do Rio São

Francisco e do Rio Paraná e distribuição dos pontos de grade da precipitação.
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3.2 Detecção de Áreas homogêneas

A metodologia utilizada neste trabalho para verificar regiões com precipitação

homogênea, ou seja, regiões que apresentaram médias de precipitação anuais iguais

estatisticamente, foi feita através da Análise de Variância (ANOVA), como apresentada a

seguir.

3.2.1 Análise de Variância (ANOVA)

A sigla (ANOVA) vem do inglês (AN de analysis, O de of e VA de variance). Esta é uma

extensão do teste t de Student que compara duas e, só, apenas duas médias. A ANOVA é

mais abrangente, porque permite que o pesquisador compare qualquer número de médias

(VIEIRA, 2006), ou seja, é capaz de comparar médias quando existem mais de dois ńıveis

de um fator, em que cada ńıvel a de um fator é chamado de tratamento (MONTGOMERY;

RUNGER GEORGE, 2013). A ANOVA foi utilizada nesse estudo para verificar diferenças

de médias da precipitação entre as sub-bacias do Rio São Francisco e do Paraná. O modelo

linear estat́ıstico é apresentado na Equação (3.1).

Yij = µ+ τi + εij

{
i = 1, 2, ..., a

j = 1, 2, ..., n
(3.1)

As hipóteses são as seguintes:{
H0 : µ1 = µ2 = · · · = µa

H1 : pelo menos uma das médias µi é diferente das outras

Portanto se a hipótese nula (H0) for verdadeira, então a razão

F0 =
SQTratamentos/(a− 1)

SQE/a(n− 1)

Terá distribuição F com (a-1) e a(n-1) graus de liberdade. Dessa maneira rejeitaremos

a hipótese nula (H0) se F0 > F(a−1),a(n−1);α.

Conforme Vieira (2006) quando a análise de variância de um experimento mostra que

a estat́ıstica F foi significativa, surge a seguinte pergunta, quais tratamentos diferenciam

entre si. Para responder essa pergunta é necessário aplicar um teste de comparações

múltiplas com o teste de Tukey que é utilizado para testar qualquer contraste entre duas

médias de tratamentos, ou seja, consiste na combinação das médias duas a duas. No nosso

estudo ele foi utilizado para comparar médias da precipitação entre cada sub-bacia, ou

seja, quais médias se diferenciam estatisticamente uma da outra. A aplicação do teste

consiste em calcular a diferença mı́nima significativa dada pela equação (3.2).

∆ = q
s√
r

(3.2)
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em que: q é a amplitude estudentizada, para uso no teste de Tukey, encontrada em

tabelas em função do número de tratamentos na horizontal e na vertical; s =
√
QMres é a

raiz quadrada do quadrado médio do reśıduo; r é o número de repetições com que foram

calculadas as médias.

A significância do teste é feita comparando as estimativas dos contraste |Ŷ | com a

diferença mı́nima significativa ∆ como:

Se |Ŷ | ≥ ∆, o teste é significativo, o que indica que as duas médias diferem

estatisticamente.

Se |Ŷ | < ∆, o teste é não significativo, ou seja, não existe diferença significativa entre

as médias.

Apesar de sua praticidade a aplicação da análise de variância requer alguns

pressupostos básicos como: a variância é a mesma em todos os grupos (homocedasticiade)

e os erros possuem distribuição normal em relação à caracteŕıstica mensurada (LOESCH,

2012). Tais pressupostos podem ser atendidos após uma transformação na variável

resposta como a transformação Box-Cox.

De acordo com Couto (2008) a transformação Box - Cox produz uma transformação

na variável resposta com a finalidade de estabilizar a variância dos dados de maneira que

tais suposições como homocedasticidade e normalidade dos erros da análise de variância

possam ser atendidas. A transformação Box - Cox pode ser calculada de acordo com a

Equação (3.3).

y =

{
yλ−1
λ
, λ 6= 0

ln(y), λ = 0
(3.3)

Em que: λ é um número real e y é a variável resposta. Para que tais pressupostos

sejam verificados é necessário aplicar alguns testes como por exemplo o teste de Bartlett,

Levene que serve para verificar a homogeneidade das variâncias. Por outro lado para

verificar a normalidade dos reśıduos é necessário aplicar outros testes como Shapiro-Wilk,

Kolmogorov-Smirnov entre outros.

3.3 Detecção de tendências e quebras estruturais

A metodologia utilizada para detecção de tendências e quebras estruturais nas médias

anuais da precipitação foi feita através de técnicas paramétricas e não paramétricas. Os

testes estat́ısticos utilizados para verificar tendências foram os testes de Mann-Kendall e

o método Sen (utilizado para verificar as magnitudes dessas tendências). Na sequencia

foi utilizado o teste de Pettitt para verificar posśıveis quebras estruturais. Porém, para

a aplicação destes testes é necessário verificar alguns pressupostos como: Ausência de

autocorrelação serial e aleatoriedade da serie de precipitação. Portanto, para a verificação

desses pressupostos foram utilizados a função de autocorrelação serial (Acf) e o teste Run
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apresentados a seguir.

A função de autocorrelação é utilizada para verificar se um processo é correlacionado

com ele próprio em dois instantes deferentes de tempo. De acordo com (WILKS,

2011) o lag-1 de autocorrelação é a medida mais comumente utilizada de persistência

computadorizada, mas também as vezes é interessante calcular correlações de mais longos

peŕıodo. A função de autocorrelação amostral pode ser calculada de acordo com a equação

(3.4)

rk =

n−k∑
i=1

[(xi − x̄−)(xi+k − x̄+)][
n−k∑
i=1

(xi − x̄−)2
n∑

i=k+1

(xi − x̄+)2

]1/2
(3.4)

em que os termos com sinais − e + indicam as médias dos primeiros e dos n − k

últimos dados. Conforme (MONDAL; KUNDU; MUKHOPADHYAY, 2012) a hipótese

de independência de série é testada pelo lag-1 de autocorrelação em que H0 : ρ1 = 0

contra H1 : |ρ1| > 0, usando a estat́ıstica t de Student com (n-2) graus de liberdade dada

pela equação (3.5)

t = |ρ1|

√
(n− 2)

(1− ρ2
1)

(3.5)

Portanto se |t| ≥ tα
2

a hipótese nula de independência será rejeitada para determinado

ńıvel de significância α.

O teste Run foi utilizado para verificar se os dados da série da precipitação ocorreu de

forma aleatória. O teste consiste em contar o número de termos xj > xmed denotado por

a e o número de termos xj < xmed denotado por b em que xmed representa a mediana da

série. A estat́ıstica r, representa a contagem do número de oscilações dos valores da série

em torno da mediana. A distribuição do número de oscilação r pode ser aproximada pela

distribuição normal, com média e variância dadas pelas Equações (3.6) e (3.7) (RAMESH,

2011).

E(r) =
n+ 2

2
(3.6)

V ar(r) =
n(n− 2)

4(n− 1)
(3.7)

A variável padronizada de r pode ser encontrada pela Equação (3.8).

Z =
r − E(r)√
V ar(r)

(3.8)

Para um ńıvel de significância de α = 0.01 e α = 0.05 a hipótese nula (H0) de
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aleatoriedade pode verificada se |Z| ≤ 2.58 e |Z| ≤ 1.96, respectivamente.

O teste não paramétrico de Mann-Kendall (MK) é comumente utilizado para verificar

tendências em séries temporais hidrometeorológicas, tais como a qualidade da água, vazão,

temperatura do ar, precipitação, dentre outras (YUE; PILON; CAVADIAS, 2001). No

nosso estudo ele foi utilizado para verificar a existência de tendência na série temporal da

precipitação em cada sub-bacia do Rio São Francisco e do Paraná.

A estat́ıstica S do teste de Mann-Kendall pode ser calculada de acordo com a Equação

(3.9).

S =
n−1∑
k=1

n∑
j=k+1

sign(xj − xk) (3.9)

O sinal pode ser calculado de acordo com as Equações (3.10)

sign(xj − xk)


sign(xj − xk) = 1 se xj − xk > 0

sign(xj − xk) = 0 se xj − xk = 0

sign(xj − xk) = −1 se xj − xk < 0

(3.10)

A estat́ıstica S aproxima-se da normalidade à medida que n cresce, com média E(S) =

0 e variância definidas como na Equação (3.11)

V ar(S) =
n(n− 1)(2n+ 5)−

∑m
p=1 tp(tp − 1)(2tp + 5)

18
(3.11)

Em que m é o número de grupos com observações empatadas e tp é o número de dados

no p-ésimo grupo. A estat́ıstica Z serve para verificar tendência na série que é comparada

com a distribuição Normal e pode ser calculado de acordo com a Equação (3.12).

Z =


S−1√
V ar(S)

se S > 0

0 se S = 0
S+1√
V ar(S)

se S < 0

(3.12)

Para um ńıvel de significância de α = 0.05 a hipótese nula (H0) de que não há

tendência na série pode verificada se |Z| ≤ 1.96, respectivamente. Portanto para verificar

a magnitude dessas tendências foi utilizado o método Sen apresentado a seguir.

O método Sen foi utilizado para estimar as magnitudes das tendências lineares da

precipitação em cada sub-bacia. Diferentemente da regressão linear simples, o método

Sen não é influenciado por valores “outliers” (PÁRRAGA, 2003) o teste é definido pelo

cálculo das inclinações Ninc = n(n−1)
2

estimadas pela Equação (3.13).

Qi =
xj − xi
j − i

(3.13)

em que xj e xi são os valores dos dados no tempo j e no tempo i , respectivamente,
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com j > i . O número de pares de dado nos quais j > i é dado por Ninc = n(n−1)
2

.

Portanto, a mediana destes Ninc valores de Qi é o valor estimado da inclinação de Sen.

No entanto para verificar posśıveis quebras estruturais foi aplicado o teste de pettitt.

O teste de Pettit (PETTITT, 1979) foi utilizado para identificar posśıveis pontos de

descontinuidade nas série temporal da precipitação. Os procedimentos para realização do

teste, consiste em ordenar a série de 1 a n e classificar em ordens (Oi) de acordo com sua

posição de observação xi. Portanto para cada ponto da série calcula-se a soma das classes,

em que o valor máximo de k determina o ponto de descontinuidade (WANDERLEY et

al., 2013). As hipóteses do teste são as seguintes:{
H0 : não existe mudança brusca na série

H1 : existe mudança brusca na série

As estat́ısticas do teste pode ser encontrada de acordo com as Equações (3.14) e (3.15)

U(t) = 2
k∑
i=1

Oi − k(n+ 1) para k = 1, 2, ..., n− 1 (3.14)

k(t) = Max1≤k≤n|U(t)| (3.15)

A significância do teste pode ser calculada aproximadamente pelas Equação (3.16) e

(3.17) (MOROZOVA; VALENTE, 2012).

p = 2exp

[
−6(k(t))2

n3 + n2

]
(3.16)

ka = ±
√
− ln(p/2)(n3 + n2)

6
(3.17)

Em que: U(t) estat́ıstica do teste; n é o número de termos; Oi ordem (crescente) do

elemento xj da série; k é o número de elementos até a posição i da série e ka é o valor

cŕıtico do teste quanto a rejeição ou não rejeição de H0.

3.4 Modelagem geoestat́ıstica

A geoestat́ıstica trata do estudo das variáveis regionalizadas, ou seja, variáveis que

apresentam certo comportamento espacial mostrando caracteŕısticas intermediárias entre

as variáveis verdadeiramente aleatórias e as totalmente determińısticas (LANDIM, 2003).

Assim como qualquer modelagem estat́ıstica ela também começa com a análise

exploratória dos dados, com objetivo de avaliar a dispersão da variável em estudo, estudar

o comportamento conjunto de dois atributos medidos em localizações distintas, além de
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visualizar o modo como o atributo se dispersa no espaço.

De acordo com Landim, Sturaro e Monteiro (2002) o comportamento das variáveis

regionalizadas, se baseia nos seguintes pressupostos:

i) Ergodicidade: considerando que todos os posśıveis eventos foram realizados dentro

de certo domı́nio, a esperança matemática dessas posśıveis realizações da variável é a

mesma.

ii) Estacionariedade: na região onde se pretende realizar as estimativas o fenômeno

é descrito como homogêneo dentro desse espaço.

iii) Hipótese Intŕınseca: as diferenças entre valores apresentam fraco incremento,

isto é, as diferenças são localmente estacionárias.

Seja um conjunto de variáveis aleatórias Z(xi), i = 1, ..., N , correlacionadas entre si,

constituindo uma função aleatória da qual só se conhece uma realização z(xi) do conjunto

dos dados experimentais é imposśıvel determinar qualquer parâmetro estat́ıstico das

variáveis individuais ou da função. Então a solução proposta no formalismo geoestat́ıstico

é assumir diversos graus de estacionariedade da função aleatória, de modo que seja posśıvel

fazer inferências sobre as variáveis aleatórias (SOARES, 2006).

Conforme Landim (2003) dois valores xi e xi+h de uma variável aleatória regionalizada

obtidas nos pontos i e i + h, ou seja, separado apenas pelo vetor (h) com direção e

orientação espećıfica nos espaços com uma, duas ou três dimensões. Então a diferença

[(xi)− (xi + h)] entre esses dois pontos constitui também outra variável aleatória.

De acordo com Guimarães (2004) um processo é considerado estacionário de ordem k,

se

E[Zk(xi)] = mk = constante, ∀xi

Se a esperança E[Z(xi)] = m1 é constante, independentemente da origem, pode-se

dizer que a variável é estacionária de primeira ordem; se o segundo momento E[Z2(xi)] =

m2 é constante em relação a origem dizemos que o processo é estacionário de segunda

ordem (GUIMARÃES, 2004).

Da-se o nome de hipótese intŕınseca quando para todo vetor h, o acréscimo [Z(xi +

h)− Z(xi)] admite esperança matemática e variância independente do ponto de apoio xi,

mas dependente de h (ANDRIOTTI, 2004).

De acordo com Guimarães (2004) a hipótese intŕınseca é a mais frequentemente usada

em geoestat́ıstica, por ser menos restritiva, no caso do semivariograma exige apenas a

hipótese intŕınseca, portanto tem-se que:

i) a esperança Z(xi) existe e não depende do ponto x

E[Z(xi)] = m

ii) para todo h, a variância da [Z(xi + h)− Z(xi)] existe e não depende do ponto x
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V ar[Z(xi + h)− Z(xi)] = E[Z(xi + h)− Z(xi)]
2 = 2γh

3.4.1 Estudo do Variograma

O variograma é uma ferramenta geoestat́ıstica que permite quantificar a variação

espacial de um fenômeno regionalizado. O variograma é definido pela função 2γ(h),

apresentado pela equação (3.18):

2γ̂(h) =
1

N(h)

N(h)∑
(i=1)

[z(xi + h)− z(xi)]
2 (3.18)

em que N(h) é o número de pares e separados pelo vetor (h), Z(xi) e Z(xi + h)

são os valores coletados nos dois locais da variável regionalizada. Na literatura existe

variogramas com e sem patamar, o modelo com patamar é apresentado na figura (3.2):

Figura 3.2: Modelo de Variograma experimental com patamar

em que:

Alcance (a) é a distância até onde as amostras estão espacialmente correlacionadas;

Patamar,(C + C0) é o valor do semivariograma correspondente ao seu alcance (a), ou

seja, considera-se que a partir de desse ponto não há mais dependência espacial entre

as amostras. O Efeito pepita (C0) esse efeito pode ser causado tanto pela variância

aleatória do fenômeno espacial em estudo quanto pela escala de amostragem. Dentre os

diferentes tipos de variograma encontrados na literatura, podemos destacar os modelos

exponencial, Gaussiano e o modelo esférico como apresentados na tabela 3.1 e Figura 3.3

(YAMAMOTO; LANDIM, 2013).
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Tabela 3.1: Modelos de variograma

Modelos de variograma Equações

Exponencial γ(h) = C0 + C
{

1− exp(−h
a

)
}

Gaussiano γ(h) = C0 + C
{

1− exp(−h
a

)
2
}

Esférico γ(h) =

 C0 + C
[
1.5
(
h
a

)
− 0.5

(
h
a

)3
]

C0 + C para h > a
para h < a

Figura 3.3: Modelos de Variogramas experimental com patamar

O critério de escolha para o modelo de variograma que melhor se ajustou aos dados

de precipitação foi feito pelo Critério de Informação de Akaike (AIC), (AKAIKE, 1992)

definido pela equação (3.19):

AIC = −2(log(L(θ; y)) + 2p (3.19)

Onde L(θ; y) é o logaritmo da função de máxima verossimilhança e p é o número de

parâmetro envolvido no modelo. Segundo o critério de Akaike (AKAIKE, 1992), o modelo

escolhido é o modelo que apresentar o menor valor da AIC.
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3.4.2 Isotropia e anisotropia

Quando a continuidade de um recurso natural tem o mesmo comportamento em todas

as direções, ou seja, depende apenas do módulo do vetor h diz-se haver isotropia, caso

contrário diz-se haver anisotropia, ou seja, a variável em estudo apresenta-se de um

modo mais cont́ınuo, numa determinada direção, em relação a outra. A mesma pode

ser entendida como a variabilidade ou continuidade diferencial dependendo das direções

do espaço (SOARES, 2006).

De acordo com Andriotti (2004), o semivariograma isotrópico é aquele que apresenta

o mesmo comportamento para diferentes direções; caso contrário diz-se haver anisotropia.

A anisotropia geométrica acontece quando o variograma apresenta o mesmo patamar

e alcances diferentes, já a anisotropia zonal acontece quando o variograma apresenta o

mesmo alcance e patamares diferentes, enquanto que a anisotropia combinada apresenta

patamares e alcances diferentes como apresentados na Figura 3.4.

Figura 3.4: Tipos de anisotropia

3.4.3 Krigagem Ordinária

A krigagem ordinária (OK) é utilizada quando a variável regionalizada (VR) é

estacionária de primeira ordem e pode ser utilizada tanto para estimar valores em um

ponto, em blocos, ou em uma área (LANDIM, 2003). No nosso estudo ela foi utilizada para

estimar valores de precipitação em uma determinada área, para locais ainda não amostrado

Z(x0) localizado genericamente em determinado local xi o qual é feito a partir de uma

combinação linear de valores conhecidos da mesma grandeza em pontos de coordenadas

xi = 1, 2, ...N (SOARES, 2006).

O estimador linear utilizado para estimar os valores do atributo é definido pela equação

(3.20):

Z∗
oK(x0) =

n∑
i=1

λiZ(xi) (3.20)

Onde Z∗
oK(x0) é o valor estimado para o local x0 não amostrado; Z(xi) é obtido
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por amostragem no campo e λi são os ponderadores de cada Z(xi) de modo que
n∑
i=1

λi = 1. Para que se possa quantificar determinada grandeza utilizando o método da

krigagem Ordinária é necessário ajustar o modelo de variograma o qual foi apresentado

anteriormente.
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Caṕıtulo 4

Resultados e Discussões

4.1 Detecção e caracterização de regiões com

precipitação homogênea nas bacias dos rios São

Francisco e Paraná, Brasil

Esta seção ilustra a espacialização das regiões com precipitação homogêneas obtidas

a partir da aplicação da ANOVA nas bacias do Rio São Francisco e do Paraná. Por

meio deste procedimento foram identificados grupos semelhantes, ou seja, Regiões com

precipitação homogêneas.

A Figura 4.1 resume a análise descritiva da precipitação média anual de cada sub-bacia

da bacia do rio São Francisco e Paraná de 1979 a 2014. Como pode ser visto na tabela

mencionada, o padrão pluviométrico do São Francisco é espacialmente mais heterogêneo

do que a bacia do Paraná. Sobre a bacia do São Francisco a precipitação média anual varia

de 545 a 1326mm, enquanto na bacia do Paraná a precipitação média anual varia de 1230

a 1787mm. Ainda de acordo com a Tabela 4.1 o coeficiente de variação na Bacia do São

Francisco varia de aproximadamente 22% para quase 38%, enquanto na Bacia do Paraná,

o CV vai de cerca de 13 a 20%, resultado que demonstra uma maior heterogeneidade da

precipitação na Bacia do São Francisco do que a da Bacia do Paraná.

A alta variabilidade espacial da precipitação sobre a bacia do São Francisco está

associada à sua posição geográfica, que abrange diferentes regiões cuja precipitação é

modulada por diferentes sistemas meteorológicos como: ZCAS (região Sudeste do Brasil)

à ZCIT (Nordeste do Brasil) (CAVALCANTI, 2012). Na bacia do Paraná, por sua vez, a

variabilidade espacial da precipitação é mais homogênea, pois as massas de ar e as frentes

polares chegam a essa região com maior frequência e regularidade do que em outras regiões

(ZANDONADI et al., 2016).

De acordo com a Tabela 4.1 e a Figura 4.1, a precipitação anual sobre a bacia do

rio São Francisco aumenta em direção ao Norte-Sul. No setor norte (Jusante do Pajeú,

Pajeú, Salitre, Grande, Corrente e Verde Grande) os padrões de precipitação anuais são

predominantemente menores que 1.000 mm. A precipitação média anual das sub-bacias

localizadas mais ao norte, ou seja, Jusante do Pajeú, Pajeú e Salitre, é menor na bacia do
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São Francisco, cerca de 550mm. Por outro lado, o Alto São Francisco, mais ao sul, tem

maior valor médio de precipitação anual, cerca de 1300mm.

Tabela 4.1: Análise descritiva da precipitação Acumulada anual nas Bacias do Rio São

Francisco e Paraná

Bacias Sub-bacias Min Max Media Mediana SD CV

– mm – (%)

São Francisco Jusante do Pajeú 253.85 1013.51 597.91 581.96 179.55 30.03

Pajeú 175.94 1215.10 545.05 536.60 203.65 37.36

Salitre 227.76 1079.31 593.44 554.92 177.59 29.92

Grande 557.79 1493.53 946.43 939.83 221.67 23.42

Corrente 681.98 1661.71 1030.03 1023.14 229.20 22.25

Verde Grande 477.55 1470.08 914.55 896.20 251.88 27.54

Urucuia 726.22 1843.17 1195.70 1192.28 276.75 23.15

Paracatu 782.12 1948.13 1274.81 1229.68 305.77 23.99

Das Velhas 574.83 1980.29 1251.18 1199.92 317.08 25.34

Alto São Francisco 594.12 2167.79 1326.23 1319.96 288.90 21.78

Paraná Parnáıba 1038.96 1974.45 1452.20 1467.41 200.78 13.83

Grande 830.00 2340.20 1450.76 1450.47 237.97 16.40

Tietê 913.36 2067.41 1396.18 1372.60 212.24 15.20

Verde e Peixes 1066.63 1776.47 1414.84 1406.37 184.85 13.07

Paranapanema 1072.79 2087.91 1511.26 1491.30 219.46 14.52

Iguaçu 1167.27 2763.72 1787.14 1795.08 354.61 19.84

Nabileque 754.62 1853.60 1230.59 1234.68 240.22 19.52

Alto Paraguai 1076.31 2463.31 1391.85 1373.26 276.10 19.84
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Figura 4.1: Box-plot da precipitação acumulada no peŕıodo de 1979-2014 em cada sub-

bacia do Rio São Francisco e Paraná.
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As três sub-bacias localizadas mais ao norte de São Francisco, Jusante do Pajeú, Pajeú

e Salitre, estão predominantemente localizadas no semi-árido brasileiro, cujos padrões

pluviométricos são caracterizados por grandes variações ano a ano e com ocorrência de

secas recorrentes, que normalmente coincide com os eventos El Niño (HASTENRATH,

2006; COELHO; UVO; AMBRIZZI, 2002). Observa-se que o regime hidrológico da

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é fortemente afetado por atividades antrópicas,

particularmente aquelas ligadas à construção de barragens para produção de energia

hidrelétrica e desenvolvimento da agricultura irrigada. A relação entre ENSO (El Niño-

Oscilação Sul) e a variabilidade nos valores de precipitação é evidente. No entanto, a

ação de vórtices ciclônicos de ńıvel superior pode alterar substancialmente a magnitude

do impacto causado por esse fenômeno, favorecendo ou inibindo o desenvolvimento de

sistemas precipitantes.

Em termos de recursos h́ıdricos, as grandes usinas hidrelétricas constrúıdas nos últimos

30 anos tiveram um impacto significativo no regime de vazão da bacia. A bacia do rio

Paraná também abriga o Guarani, um dos maiores aqúıferos do mundo, com extensão de

1,2 milhão de km2 e reservas estimadas em 50.000 km3.

A variabilidade da precipitação na maior parte do sul da América do Sul tem

importantes componentes interdecadais. A mais forte variabilidade interdecadal no ciclo

anual de precipitação ocorre em regiões de transição entre regimes de precipitação,

especialmente na Bacia do Rio Paraná (RUSTICUCCI; PEÑALBA, 1997). Na escala

de tempo decadal, o escoamento alto do rio está associado à SST anormalmente fria sobre

o Norte tropical. Atlântico, com forte sinal no rio Paraná durante o verão austral. O rio

Paraná é diretamente influenciado pela ZCAS.

A Figura 3 também mostra os valores extremos da precipitação anual acumulada em

cada sub-bacia das bacias do São Francisco (Figura 4.1, superior) e Paraná (Figura 4.1,

abaixo). É óbvio o papel decisivo do evento El Niño nos extremos anuais de chuvas. Em

cinco das seis sub-bacias localizadas na parte norte do São Francisco (Jusante do Pajeú,

Pajeú, Salitre, Corrente e Verde Grande) a seca mais severa de 1979 a 2014 ocorreu

durante o ano de 1993. A seca de 1993 foi uma das mais severas secas comparáveis a

anos como 1915, 1919, 1932, 1958 e 2012(RAO; HADA; HERDIES, 1995; MARENGO

et al., 2013). No entanto, a seca de 1993 não coincide com o forte evento El Niño,

mas fechou uma seca que ocorreu durante o peŕıodo de 1990 a 1993 (RAO; HADA;

HERDIES, 1995). Durante este peŕıodo ocorreu evento moderado de El Niño de 1991-1992

(VOSKRESENSKAYA; ZELENKO; POLONSKY, 1993), mas de julho-1992 a julho-1993

foi o peŕıodo de normalidade. De acordo com Rao, Hada e Herdies (1995) a seca em

1993 parece estar pelo menos parcialmente associada as condições incomuns do El Niño

durante este peŕıodo. Ainda de acordo com Rao, Hada e Herdies (1995), uma causa

plauśıvel para a seca de 1993 no Nordeste do Brasil parece ser que é devido ao movimento

de afundamento associado à intensificação do ciclone de 200hPa sobre o NEB. Sabe-se
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que a intensificação do ciclone de 200hPa está associada ao aumento da convecção sobre

o Paćıfico central equatorial, relacionado com os episódios de ENOS.

É importante ressaltar que não apenas os eventos do El Niño são decisivos na

precipitação sobre o Nordeste do Brasil; O SST do Atlântico também desempenha

um papel fundamental no que diz respeito ao regime de precipitação nesta região

(MARKHAM; MCLAIN, 1977; HASTENRATH, 2006). Segundo Hastenrath (2006) a

ocorrência de anos extremamente secos e extremamente úmidos no Nordeste do Brasil

depende da intensidade do gradiente inter-hemisférico da temperatura da superf́ıcie do

mar (TSM) do Oceano Atlântico. A intensidade desse gradiente determina a posição da

ZCIT. Ainda de acordo com Hastenrath (2006), durante o ano seco o gradiente de SST

inter-hemisférico é mais intenso devido ao calor no norte e frio no sul. Os anos úmidos

mostram partidas largamente opostas às dos anos secos, a saber, o gradiente de SST

inter-hemisférico enfraquecido, uma posição da ZCIT mais ao sul (HASTENRATH, 2006;

HASTENRATH, 2012).

Além da TSM do Oceano Atlântico, a ocorrência do fenômeno El Niño também

é determinante no padrão pluviométrico das bacias do São Francisco e do Paraná,

principalmente eventos extremos de seca ou inundação, como discutido em seqüência.

Por outro lado, nas sub-bacias localizadas na parte sul da bacia do São Francisco

e na sub-bacia da bacia do Paraná, o forte El Niño de 1983 causou chuvas extremas.

Camilloni e Barros (2000) relatou que a enchente mais severa do século XX na seção

argentina do rio Paraná ocorreu durante o forte evento El Niño de 1983. As relações

entre El Niño e eventos extremos de chuvas no Brasil são mencionadas na literatura.

Anomalias positivas da temperatura da superf́ıcie do mar (SST) no Paćıfico equatorial

que caracterizam o evento El Niño, favorecem o aumento da precipitação no sul do Brasil

Coelho, Uvo e Ambrizzi (2002) e a diminuição da precipitação no nordeste do Brasil

(MOURA; SHUKLA, 1981). De acordo com Hirata e Grimm (2016), em geral, as fases

do El Niño tendem a aumentar a freqüência de chuvas extremas nas regiões Sudeste e Sul

do Brasil. Ainda de acordo com Hirata e Grimm (2016), este efeito é gradualmente mais

importante para o sul, com a bacia do Paraná experimentando um aumento acentuado

nos extremos durante o El Niño.

A comparação entre as médias de cada tratamento foi realizada pelo teste de Tukey,

com ńıvel de significância de 5%, entre a média anual de cada sub-bacia do São Francisco e

Paraná, respectivamente. De acordo com o teste da bacia do São Francisco, as sub-bacias

de Jusante do Pajeú, Pajeú e Salitre não apresentaram diferenças significativas entre suas

respectivas médias, bem como Grande, Corrente e Verde Grande, além das sub-bacias de

Urucuia, Paracatu, Das Velhas e Alto São Francisco, constituindo as principais regiões com

precipitação homogênea, identificadas como SF1, SF2 e SF3, respectivamente. A análise

descritiva é apresentada na Tabela 4.2. Esses resultados corroboram com Santos e Morais

(2013), entretanto, no estudo mencionado, utilizou-se os dados das estações de calibre
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intermediário e do método wavelet de potência. Para a bacia do Paraná, verificou-se que

a precipitação média anual de seis das oito bacias não apresentou significância em suas

médias pelo teste de Tukey, que equivale a 70% da área total. Apenas sub-bacias de Iguaçu

e Nabileque diferem estatisticamente das demais. Assim, uma precipitação anual da bacia

do Paraná também é caracterizada por três regiões homogêneas identificadas como PN1

(sub-bacias 1,2,3,4,5 e 8), PN2 (somente sub-bacia 6) e PN3 (somente sub-bacia 7). A

Tabela 4.2 apresenta uma análise descritiva das áreas homogêneas das duas bacias, cujas

maiores médias pluviométricas foram localizadas nas sub-bacias do SF3 do São Francisco e

PN2 do Paraná. A Figura 4.2 apresenta os boxplots das áreas homogêneas das duas bacias

e os respectivos anos em que ocorrem as maiores chuvas nessas áreas no peŕıodo de 1979 a

2014. A bacia do Paraná apresenta maior uniformidade de chuvas, pois predominam

os sistemas frontais (sul sector) e pela ZCAS (CAVALCANTI, 2012; ZANDONADI

et al., 2016). As maiores chuvas estão associadas a grandes sistemas convectivos de

mesoescala (MCSs), que se desenvolvem em partes do sul do Brasil (DURKEE; MOTE,

2010; CAVALCANTI, 2012; ZANDONADI et al., 2016).

Diferentemente da bacia do Paraná, o padrão de precipitação da bacia do São Francisco

é mais heterogêneo devido à alta diversidade de sistemas meteorológicos que ocorrem

na bacia. Uma parte considerável da bacia do São Francisco está localizada na região

Nordeste do Brasil, onde a caracteŕıstica mais persistente relacionada à estação chuvosa

nesta região e à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (HASTENRATH; HELLER,

1977; SOUZA; CAVALCANTI, 2009; CAVALCANTI, 2012). De acordo com Hastenrath

(2006), a estação chuvosa, março a maio, ocorre quando o gradiente hemisférico do sul

da temperatura da superf́ıcie do mar (SST) é mais fraco e a Zona de Convergência

Intertropical (ZCIT).

Tabela 4.2: Análise descritiva das regiões com precipitação homogênea nas bacias do Rio

São Francisco (SF) e do Paraná (PN)

Bacias Regiões Homogêneas Médias Mediana SD Minimo Maximo

São Francisco SF1 578.80 598.62 175.00 219.18 1102.64

SF2 963.67 948.13 225.00 587.96 1453.02

SF3 1261.98 1232.51 277.00 669.32 1907.15

Parana PN1 1436.18 1423.77 173.00 1104.01 1943.70

PN2 1787.14 1795.08 354.61 1167.27 2763.72

PN3 1230.59 1234.68 240.22 754.62 1853.60

SD é desvio padrão da precipitação
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Figura 4.2: Box-plot das áreas com precipitação homogêneas

As Figuras 4.3(A) e 4.3(B) mostram a Análise de Variância e o Mapa de Predição

por Krigagem Ordinária da precipitação para a Bacia do São Francisco. O mapa da

Figura 4.3(B) foi ajustado pelo modelo gaussiano de acordo com critério de informação

de Akaike(AIC). De acordo com a Figura 4.3(A) a bacia do Rio São Francisco apresenta

três padrões bem definidos de precipitação SF1, SF2 e SF3, cujos valores médios não

diferiram estatisticamente em cada região. A região SF1 é bastante suscet́ıvel a eventos

extremos de precipitação. O setor oriental (próximo à costa) é suscet́ıvel à ocorrência

de precipitações extremas, enquanto o restante da região está localizado na região semi-

árida, que é suscet́ıvel à ocorrência de secas severas, que geralmente coincidem com anos

de forte El Niño. A região SF2 é caracterizada por Santos e Morais (2013) como uma

área de transição entre uma zona semi-árida e uma zona úmida que pertence à região

SF3 localizada na região sudeste do Brasil, onde o padrão de precipitação é influenciado

32



por sistemas meteorológicos como ZCAS e sistemas frontais (LIMA; SATYAMURTY;

FERNÁNDEZ, 2010). De acordo com o mapa da Figura 4.3(B), os valores de propagação

aumentam na direção norte-sul da bacia, mas os valores preditos de precipitação se

comportam de maneira mais heterogênea, cujos maiores valores de precipitação estão

concentrados na extremidade sul. da região do Alto São Francisco, por apresentar uma

variabilidade climática associada à transição de um clima úmido e sub-úmido para um

clima semi-árido em direção à parte norte da Bacia (SILVA; CLARKE, 2004a). Esse

comportamento climático da bacia se deve à sua localização geográfica e é influenciado

por vários sistemas atmosféricos de grande escala, como a ZCAS, o Vórtice Ciclônico de

Ar Superior (VCAS) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal Sistema

da região Nordeste (SANTOS; MORAIS, 2013).

As Figuras 4.4(A) e 4.4(B) mostram o mapa da Análise de Variância e o mapa de

predição por Krigagem Ordinária da Precipitação para a bacia do Paraná. O mapa da

Figura 4.4(B) foi ajustado pelo modelo gaussiano de acordo com o critério de informação

de Akaike(AIC). Em média, a bacia do Paraná apresenta valores de precipitação ainda

maiores que a bacia do São Francisco e três regiões bem definidas da precipitação PN1,

PN2 e PN3, Figura 4.4(B). De acordo com a Figura 4.4(B), a parte norte da bacia

concentra uma grande área de valores de precipitação com um padrão mais homogêneo do

que no resto da bacia, ou seja, uma maior dependência espacial de precipitação, Frentes e

ZCAS (CAVALCANTI, 2012; ZANDONADI et al., 2016). Enquanto os menores valores

de precipitação concentram-se mais a oeste da bacia. A parte sul da bacia apresentou os

maiores valores preditos de precipitação pelo processo de Krigagem, mais precisamente

na sub-bacia do Iguaçu, já que tanto o aquecimento da superf́ıcie quanto o a convergência

de umidade é maior em direção ao norte da região Sul do que em estreita proximidade

com ZCAS provoca chuvas mais intensas durante o verão (CAVALCANTI, 2012).
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Figura 4.3: Mapas das áreas homogêneas e de predição por Krigagem Ordinária da

precipitação na bacia do São Francisco.

Figura 4.4: Mapas das áreas homogêneas e de predição por Krigagem Ordinária da

precipitação na bacia do Paraná.
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4.2 Detecção de quebras estruturais em series

temporais da precipitação nas bacias do Rio São

Francisco e do Paraná

Nesta seção foram utilizados métodos estat́ısticos capazes de identificar pontos de

mudanças abruptas, ou quebras estruturais da série temporal da precipitação na bacia do

Rio São Francisco e do Paraná.

As Figuras 4.5(a), 4.5(b) e 4.5(c) apresentam os valores médios anuais da precipitação

acumulada (1979-2014) nas sub-bacias Urucuia, Paracatu e Alto São Francisco,

respectivamente, da bacia do rio São Francisco, nas quais foram identificados pontos

de mudanças abruptas (quebras estruturais) significativas ao ńıvel de 5%, de acordo com

o teste de Pettitt (PETTITT, 1979). A bacia do rio Paraná, por sua vez, as mesmas

mudanças abruptas também significativas ao ńıvel de 5%, foram detectadas em cinco das

oito sub-bacias: Paranáıba, Grande, Tietê, Verde e Peixes e iguaçu (Figuras 4.6 e 4.7,

respectivamente).
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Figura 4.5: Precipitação acumulada média (mm) (linha preta com marcadores),

estat́ıstica do teste de Pettitt (linha cinza) e o ponto de máximo absoluto k(t) (ponto

vermelho da linha cinza) marcando onde ocorreu uma quebra estrutural na média anual

da precipitação acumulada nas sub-bacias a) Urucuia, b) Paracatu e c) Alto São Francisco.

As linhas pretas horizontais correspondem às médias da série para o peŕıodo antes e após

a quebra estrutural. A linha tracejada corresponde a média da série completa (1979-2014)
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Figura 4.6: Precipitação acumulada média (mm) (linha preta com marcadores),

estat́ıstica do teste de Pettitt (linha cinza) e o ponto de máximo absoluto k(t) (ponto

vermelho da linha cinza) marcando onde ocorreu uma quebra estrutural na média anual

da precipitação acumulada nas sub-bacias a) Parnáıba, b) Grande, c) Tietê. As linhas

pretas horizontais correspondem às médias da série para o peŕıodo antes e após a quebra

estrutural. A linha tracejada corresponde a média da série completa (1979-2014)
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Figura 4.7: Precipitação acumulada média (mm) (linha preta com marcadores),

estat́ıstica do teste de Pettitt (linha cinza) e o ponto de máximo absoluto k(t) (ponto

vermelho da linha cinza) marcando onde ocorreu uma quebra estrutural na média anual

da precipitação acumulada nas sub-bacias d) Verde e Peixes e e) Iguaçu. As linhas

pretas horizontais correspondem às médias da série para o peŕıodo antes e após a quebra

estrutural. A linha tracejada corresponde a média da série completa (1979-2014)

De acordo com a Tabela 4.3, as quebras abruptas na série temporal de 1979-2014 das

referidas sub-bacias, foram todas negativas, ou seja, a partir dos anos em que se detectou

a quebra estrutural (Figuras 4.5 - 4.7 e Tabela 4.3) houve uma diminuição considerável

dos totais anuais da precipitação, superiores a 250 mm. A mais intensa mudança foi

constatada na sub-bacia Paracatu (bacia do rio São Francisco) cuja diferença entre as

médias antes e após a quebra foi superior a 330mm, o que equivale a mais de 20%. A

mudança menos intensa foi constatada na sub-bacia do Tietê (bacia do rio Paraná); pouco

mais de 10%.

38



Embora os padrões de mudança sejam diferentes entre e dentro de cada sub-bacias.

As sub-bacias do Tietê e Verde e Peixes (Paraná) aparentam ser mais homogênea, com

uma redução menos acentuada na precipitação anual de 1463 para 1290 miĺımetros e de

1497 para 1311 miĺımetros, ou seja, apenas 11,8% e 12,42% quando comparada com as

demais sub-bacias, localizadas mais ao Norte Paracatu e Alto São Francisco, com uma

redução mais acentuada de 1478 para 1146 miĺımetros e de 1444 para 1141 miĺımetros, ou

seja, 22,46% e 20,98% a partir de 1992 e 2000.

Ainda de acordo com a Tabela 4.3 é posśıvel observar que esses percentuais vão

diminuindo na direção Norte - Sul, com exceção da sub-bacia de iguaçu com uma redução

de 16,44%. A climatologia de cada uma dessas sub-bacias já foi discutida no Caṕıtulo

anterior na seção 4.1.

Comparando as mudanças abruptas encontradas nas sub-bacias do rio São Francisco

com as mudanças abruptas encontradas nas sub-bacias do rio Paraná, constata-se que

nas bacias do rio São Francisco essas mudanças foram mais intensas (superiores a 20%),

enquanto que nas sub-bacias do rio Paraná essas mudanças foram inferiores a 20%.

Tabela 4.3: Mudanças abruptas em séries temporais da precipitação acumulada usando o

teste de Pettitt
Sub-bacias ano da mudança média antes da mudança(mm) média após a mudança(mm) diferença (mm)

Urucuia 1992 1357 1093 -264

Paracatu 1992 1478 1146 -332

Alto São Francisco 2000 1444 1141 -303

Paranáıba 1997 1559 1332 -227

Grande 2000 1537 1314 -223

Tietê 2000 1463 1290 -173

Verde e Peixes 1998 1497 1311 -186

Iguaçu 1998 1928 1611 -317

Ainda na Tabela 4.3 está apresentado os anos que a partir dos quais foram constatadas

as mudanças abruptas da precipitação anual. Observa-se que não há um padrão único

para todas as bacias, mas observa-se claramente que as sub-bacias Urucuia, Paracatu

(mais ao norte) a mudança abrupta ocorreu no ano de 1992, enquanto que nas demais

bacias as mudanças abruptas ocorreram entre 1997 e 2000.

Estes resultados corroboram com os obtidos por Carvalho et al. (2014) na série

temporal da precipitação máxima anual em três regiões do Brasil (Centro-Oeste, Sudeste

e Sul) durante 71 anos, tais resultados apontam para uma queda na precipitação,

principalmente na região Centro-Oeste a partir dos anos 70.

Ainda conforme Carvalho et al. (2014) observa-se um leve decréscimo da precipitação

a partir dos anos 2000, principalmente na região Sul do Brasil.

Também pode-se observar através das Figuras 4.5(a), 4.5(b) que essa quebra de

homogeneidade da série ocorreu a parir do ano de 1992 nas sub-bacias de Urucuia e

39



Paracatu pertencentes a bacia do São Francisco, durante a fase quente da PDO. A partir

de deste peŕıodo ocorreu uma série de eventos El niño (fortes) conforme (LUCIO et al.,

2012).

Estudos realizados por BRITTO, BARLETTA e MENDONÇA (2008) também

verificaram que fases consideradas normais e de La Niña apresentaram mais

frequentemente, para o Rio Grande do Sul, totais médios de precipitação abaixo de 1500

mm, exceto nos anos de 1980, 1984 e 1990 (normais) e 1996 (La Niña).

Conforme os resultados apresentados na Tabela 4.3 o que constatou-se através deste

estudo é que, essas mudanças ocorrem dentro de um peŕıodo curto de 8 anos, entre as sub-

bacias localizadas mais ao norte, com a as localizadas mais ao Sul. Outro fator importante

é que essa mudança de comportamento da série de precipitação não foi significativa para

todas as sub-bacias, apenas 44.44% apresentaram esse comportamento, ou seja, essa

quebra mais abrupta entre os dois peŕıodos da série.

Apesar do esforço em buscar as verdadeiras causas dessas mudanças na série temporal

analisada, não foi posśıvel associar de forma conclusiva tais mudanças. Outro fator que

podemos levar em consideração é o tamanho da série em estudo, fazendo necessário estudos

mais detalhados sobre o assunto em questão.

As Figuras 4.8a-4.8c apresentam as tendências da precipitação anual nas sub-bacias do

São Francisco, enquanto que as Figuras 4.9a – 4.9c e as Figuras 4.10a – 4.10c apresentam

as tendências da precipitação anual nas sub-bacias do rio Paraná. As análises de tendência

foram feitas apenas nas bacias nas quais foram constatadas mudanças abruptas na

precipitação anual estatisticamente significativas ao ńıvel de 5%. Constata-se que em

todas apresentaram tendência de diminuição da precipitação.
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Figura 4.8: Precipitação acumulada, ajuste linear do Sen-Slope para os peŕıodos antes e

após a quebra estrutural pelo teste de Pettitt para as sub-bacias a) Urucuia, b) Paracatu

e c) Alto São Francisco

Dentre todas as sub-bacias analisadas, apenas três das dez sub-bacias pertencentes
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a bacia do Rio São Francisco (Urucuia, Paracatu e Alto São Francisco) apresentaram

tendências decrescentes e significativas, ou seja, apenas 30% das sub-bacias do São

Francisco apresentaram tendências decrescentes significativas em relação a precipitação.

Este resultado implica que houve uma diminuição considerável dos totais da precipitação

ao longo do tempo nessas localidades.

Em relação a bacia do Paraná também foram verificados tendências decrescentes

significativas em cinco das oito sub-bacias, representando 62,5% do total de sub-bacias

no peŕıodo de 1979 a 2014, assim como diferentes magnitudes. Conforme as figuras 4.9 e

4.10
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Figura 4.9: Precipitação acumulada, ajuste linear do Sen-Slope para os peŕıodos antes e

após a quebra estrutural pelo teste de Pettitt para as suba-bacias a) Parnáıba, b) Grande

e c) Tietê, pertencentes a bacia do Paraná.
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Figura 4.10: Precipitação acumulada, ajuste linear do Sen-Slope para os peŕıodos antes

e após a quebra estrutural pelo teste de Pettitt para as suba-bacias d) Verde e Peixes e

e) Iguaçu, pertencentes a bacia do Paraná.

A diferença de médias (linha vermelha pontilhada) entre os dois peŕıodos foi

apresentada na tabela 4.3 da seção 4.2, em que observou-se uma queda nos totais da

precipitação anual entre os dois peŕıodos. Para sub-bacia de Urucuia, Paracatu e Alto

São Francisco foi observado uma redução de 19,45%, 22,46% e 20,98% nos totais da

precipitação.

A bacia do Paraná também apresentou decréscimo nos totais de precipitação entre

os dois peŕıodos dentre elas as sub-bacias de Parnáıba, Grande, Tietê, Verde e Grande

e Iguaçu, com decréscimos de 14,56%, 14,51%, 11,82%, 12,43% e 16,44% nos totais de

precipitação.

O restante das sub-bacias (Jusante do Pajeu, Pajeu, Salitre, Grande (São Francisco),

Corrente,Verde Grande, Das velhas, Paranapanema, Nabileque e Alto Paraguai) não

apresentaram tendências significativas pelo teste de Mann-Kendall.
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Os modelos lineares foram ajustados pela regressão Sen (linha azul) considerando toda

série e pelas linhas (pretas e cinzas) que separa a série de precipitação em dois peŕıodos. A

escolha dos dois peŕıodos foi feita pelo teste de Pettitt, na qual foi utilizado para identificar

a existência de pontos de mudança(quebras estruturais) na série de precipitação. A partir

do resultado do teste de Pettitt foi posśıvel identificar o ponto onde ocorreu a quebra e o

ano na qual ocorreu a mudança na série. Portanto a série foi dividida em duas partes ou

dois peŕıodos distintos, na qual um peŕıodo que antecede o ponto onde ocorreu a quebra

e outro peŕıodo posterior a quebra identificada pelo teste.

A data que separa os dois peŕıodos correspondem aos anos de 1992 (Urucuia e

Paracatu), 1997 (Parnáıba), 1998 (Verde e Peixes e Iguaçu) e 2000 (Alto São Francisco,

Grande e Tietê) como apresentado na Tabela 4.3 da seção anterior.

As quebras estruturais apresentadas nas figuras 4.8, 4.9 e 4.10 ocorreram entre os anos

de 1992 a 2000. Na parte Norte da São Francisco principalmente na região do Semiárido

essas mudanças ocorrem nos anos de 1992 e entre os anos de 1997 a 2000 nas demais

sub-bacias pertencentes ao São Francisco e Paraná.

Após a quebra estrutural houve tendência de diminuição da precipitação culminando

com o ano de 2013 como sendo a maior intensa seca em quase todas as sub-bacias.

Este comportamento foi detectado por Coelho et al. (2015), analisando a seca extrema

extrema do Sudeste do Brasil de 2013-2014 que causou a maior crise h́ıdrica da região,

especialmente o colapso no abastecimento da cidade de São Paulo. De acordo com os

autores supracitados a extrema seca de 2013 -2014 foi causado pela formação de um

Sistema de alta pressão sobre a região que funcionou como bloqueio a propagação das

ZCAS, principal Sistema modulador das chuvas no Sudeste do Brasil.

Porém ainda de acordo com Coelho et al. (2015) a tendência de diminuição da

precipitação da região é evidente a partir de 2000, o que coincidiu com os resultados

das figuras acima. Então, provavelmente esta tendência de diminuição esteja associada a

uma persistente formação de bloqueios neste peŕıodo.

As sub-bacias mais ao norte do São Francisco (Urucuia e Paracatu) a quebra estrutural

ocorreu em 1992. O ano seguinte 1993, ocorreu uma das mais intensas secas da região

Nordeste do Brasil (RAO; HADA; HERDIES, 1995). Verifica-se nessas bacias a diferença

entre as médias antes e após a quebra (1992) foi superior a -250mm (tabela 4.3). A

causa da maior seca de 1993 (primeiro ano após a quebra), conforme Rao, Hada e Herdies

(1995) foi um aprofundamento do movimento associado a intensificação do ciclone de

200hpa sobre o Nordeste. A partir de então as chuvas foram menos intensa e no ano de

1997-1998 ocorreu um episódio de El nino extremo.

Conforme os resultados encontrados pelo teste de Mann-Kendall para os totais de

precipitação (Figura 4.8, 4.9 e 4.10) houve uma tendência de diminuição nos totais de

precipitação ao longo do tempo, nas respectivas sub-bacias do São Francisco.

As magnitudes dessas tendências foram encontradas pelo coeficiente angular da reta
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de regressão pelo método Sen, calculado a partir da Equação 3.13. Este método teve

como principal vantagem o fato de não ter sido influenciado por valores discrepantes, ou

seja, valores anômalos da precipitação nas bacias e sub-bacias analisadas, de modo que

não causam desvio na reta de regressão como acontece com a regressão linear simples de

Pearson.

Portanto foram ajustados modelos de regressão Sen aos dados da precipitação para

cada peŕıodo, que antecede o ponto onde ocorreu a mudança (linha preta) e para depois

de onde ocorreu a mudança (linha cinza) pelo teste de Pettitt.

Em todas as sub-bacias os totais anuais de precipitação de 1979-2014 apresentaram

tendências de diminuição com magnitudes superiores a 9mm/ano. A média aritmética

(linha vermelha pontilhada) também foi maior para o primeiro peŕıodo em todas sub-

bacias analisadas, indicando que os totais anuais da precipitação para primeiro peŕıodo

foram superiores as do segundo peŕıodo. Portanto para os dois peŕıodos analisados(antes

e depois) observou-se que quatro das oito sub-bacias analisadas foram verificados uma

diminuição dos totais anuais de precipitação, figura 4.8(a),4.8(c), 4.9(a) e 4.9(b) antes e

depois do ponto onde ocorreu a mudança.

Para as outras quatros sub-bacias o comportamento foi diferente caracterizando uma

quebra estrutural da serie conforme a figura 4.8(b),4.9(c), 4.10(a) e 4.10(b) a sub-bacia

de Paracatu, apresentou um leve acréscimo da precipitação para o segundo peŕıodo, com

magnitude de 1.53 mm/ano) e um decréscimo de 12 mm/ano) para o primeiro peŕıodo

analisado.

Estes resultados assemelham-se com os obtido por Shi et al. (2016) que investigou as

caracteŕısticas espaciais e temporais da precipitação durante o peŕıodo de 1961-2014, com

base nos dados observados de 29 estações meteorológicas sobre a Região de cabeceiras de

três rios (TRH) na China, o qual observou dois peŕıodos, ou seja, para a estação chuvosa,

a precipitação média foi de 377,0 mm com uma tendência decrescente (-5,2 mm / década)

durante 1961-2002 e 416,5 mm com uma tendência crescente (10,1 mm / década) durante

2003-2014.

Por outro lado, conforme (Figuras 4.9 (c), 4.10(a) e 4.10(b)) as sub-bacias de

Tietê, Verde e Peixes e Iguaçu apresentaram leve acréscimo da precipitação apenas

para o primeiro peŕıodo analisado com magnitudes de 4.04mm/ano, 4.22mm/ano e

15.53mm/ano, respectivamente, e decréscimo para o segundo peŕıodo analisado com

magnitudes de 9.73mm/ano, 17.98mm/ano e 13.88mm/ano. As demais sub-bacias

apresentaram decréscimo da precipitação tanto para o primeiro peŕıodo que antecede

a quebra estrutural, quanto para o segundo peŕıodo posterior a quebra estrutural.
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4.3 Climatologia e análise de tendências da

precipitação mensal nas bacias do Rio São

Francisco e do Paraná

A Figura 4.11 apresenta um pouco da climatologia das bacias do Rio São Francisco

(direita da figura) e Paraná (esquerda da figura) através dos box-plots mensal da

precipitação de cada sub-bacia analisada. Mediante a Figura 4.11 é posśıvel perceber a

estação chuvosa de cada região, assim como ter uma noção da variabilidade da precipitação

em cada sub-bacia. Para diferencia as duas bacias a do Rio São Francisco (cor de ouro) e

a bacia do Rio Paraná (cor verde) também adotou-se a divisão feita pela Agência Nacional

de Energia Elétrica – ANEEL conforme a Figura 3.1 com suas devidas numerações.

A sub-bacia 1 ( São Francisco) abrange parte dos Estados de Sergipe, Pernambuco,

Alagoas e Bahia o qual apresenta um regime de precipitação um pouco diferente das

demais com estação chuvosa mais prolongada variando de 0 a 300mm aproximadamente.

Devido sua proximidade com o Litoral o clima dessa região é bastante influenciado por

interações com o Oceano Atlântico. O Estado de Sergipe devido sua proximidade com o

mar é influenciado vários sistemas meteorológicos como: Aĺısios de Sudeste, Frente Polar

Atlântica (FPA), Sistema Equatorial Continental (SEC) e pela Zona de Convergência

Intertropical (ZCIT) (INFOESCOLA, 2018).

Vário Sistemas meteorológicos também estão associados à precipitação no Estado de

Alagoas, os casos de precipitação intensa foram registrados no Outono/Inverno, enquanto

que metade dos eventos ocorridos entre a primavera e o verão aconteceu em janeiro.

Sistemas como Perturbações Ondulatórias nos Ventos Aĺısios, a Corrente de Jato do

Nordeste Brasileiro e as extremidades das frentes frias foram os sistemas que estiveram

mais relacionados às precipitações intensas no Estado (SILVA et al., 2011).

A medida que se afasta da sub-bacia 1 em direção ao interior da bacia na direção Sul

da bacia o comportamento da precipitação muda, ou seja, o peŕıodo seco se torna mais

prolongado com baixos valores de precipitação durante a estação seca. De acordo com a

Figura 4.11 esse comportamento se estende até a sub-bacia 10 (Alto São Francisco). A

parte norte da bacia, principalmente as sub-bacias (1,2 e 3), estão predominantemente

localizadas no semi-árido brasileiro, cujos padrões pluviométricos são caracterizados por

grandes variações de um ano para outro e com ocorrência de secas recorrentes, que

normalmente coincide com os eventos El Niño (HASTENRATH, 2006; COELHO; UVO;

AMBRIZZI, 2002).

A região central da bacia, mais precisamente as sub-bacias (4, 5 e 6) do São Francisco,

também é conhecida como uma região de transição entre uma zona semi-árida e uma zona

úmida, quando se aproxima da parte Sul da bacia (SANTOS; MORAIS, 2013).

De acordo com a Figura 4.11 as sub-bacias (7,8,9 e 10) do São Francisco apresenta
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um comportamento um pouco diferente das anteriores, ou seja, durante a estação seca

é posśıvel observar maiores valores de precipitação e um menor peŕıodo da estação seca.

Devido sua proximidade com a região Sudeste e Centro - Oeste do Brasil é comum a

atuação de vários sistemas meteorológicos, principalmente as ZCAS com chuvas mais

intensas durante os meses de dezembro a fevereiro (CAVALCANTI et al., 2009).

Figura 4.11: Climatologia da precipitação nas bacias do Rio São Francisco e do Paraná

As sub-bacias (1,2,3,4,5 e 8) do Paraná apresenta um comportamento semelhante ao

da parte Sul da bacia do São Francisco até mesmo pelo fato de estarem interligadas, porém

com uma estação seca ainda menor. Essa região é principalmente afetada pelas ZCAS com

maiores valores de precipitação durante o peŕıodo de dezembro a fevereiro. Esse fenômeno

se deve a presença de uma banda de nebulosidade e chuvas com orientação noroeste-

sudeste, o qual se estende desde a Amazônia até o Sudeste do Brasil e, frequentemente,

sobre o Atlântico Subtropical (CAVALCANTI et al., 2009). Por outro lado as sub-bacias

(6 e 7) do Paraná são as que apresenta um comportamento ainda mais diferente de todas

as outras, ou seja, nessa região chove praticamente durante todo ano com peŕıodo seco

muito curto. Na região Sudeste e Sul, as chuvas são relativamente bem distribúıdas ao

longo do ano, embora com valores inferiores aos da Amazônia (MENDONÇA; OLIVEIRA,
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2007).

As Figuras (4.12) e (4.13) apresenta a análise de tendência da precipitação referente

a quadra chuvosa nas bacia do Rio São Francisco conforme a divisão da ANEEL, em que

foram analisadas dez sub-bacias. De acordo com as referidas figuras observa-se que alguns

meses apresentaram tendência decrescente significativa ao ńıvel de 5% de significância.

Esse resultado implica que houve uma diminuição significativa da precipitação ao longo do

tempo nesse peŕıodo, ou seja, considerando todo peŕıodo houve uma maior concordância

de diminuição do que de aumento da precipitação ao longo do tempo, porém devido a

presença de valores outliers é necessário estudos mais detalhados.

Conforme as Figuras (4.12) e (4.13) não foram verificadas tendência crescente

significativa em nenhuma das sub-bacias pertencentes a bacia do São Francisco. Por

outro lado, alguns meses apresentaram tendências decrescentes significativa ao ńıvel de

5% de significância. A maior parte das sub-bacias está localizada na região semi-árida,

que é suscet́ıvel à ocorrência de secas severas, que geralmente coincidem com anos de forte

El Niño.

Também observa-se por intermédio da Figura (4.12) e (4.13) que a medida que se

afasta na direção Norte-Sul da bacia essas tendências, torna-se decrescentes porém, não

significativa na maioria dos meses. Apesar da maioria das sub-bacias do São Francisco

não apresentarem tendências significativas, foram verificadas tendências decrescentes

significativas para os meses de janeiro e fevereiro como as sub-bacias de Grande

(janeiro), Corrente (janeiro), Urucuia (janeiro), Das Velhas (janeiro) e Alto São Francisco

(fevereiro). Esse comportamento é também observado na bacia do Paraná como

apresentado nas Figuras (4.14) e (4.15).
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Figura 4.12: Análise de tendência da precipitação na bacia do Rio São Francisco utilizando

o teste de Mann-Kendall
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Figura 4.13: Análise de tendência da precipitação na bacia do Rio São Francisco utilizando

o teste de Mann-Kendall

De acordo com as Figuras (4.14) e (4.15) referentes à bacia do Rio Paraná, não

se verificou tendência crescente significativa, porém, os meses de dezembro e janeiro

apresentaram tendências decrescentes significativas como nas sub-bacias do Parnáıba

(Dezembro), Grande (Dezembro), Verde Peixes (Dezembro), Nabileque (Dezembro) e

Alto Paraguai (Dezembro e Janeiro). Portanto o mês com maior frequência foi o mês

de Dezembro com tendência decrescente significativa em quase todas as sub-bacias.

Os resultados apresentados nas referidas figuras corroboram com os resultados obtidos

por Coelho et al. (2015) durante o verão austral (Janeiro, Fevereiro e Março) das anomalias

da precipitação no peŕıodo de 1961-2014 na região Sudeste do Brasil. Conforme o autor

foram identificados um défices de precipitação entre os anos de 1968 a 1978 e outro peŕıodo

bastante seco a partir de 1998 a 2014 no registro.
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Figura 4.14: Análise de tendência da precipitação na bacia do Rio Paraná utilizando o

teste de Mann-Kendall

52



Figura 4.15: Análise de tendência da precipitação na bacia do Rio Paraná utilizando o

teste de Mann-Kendall

Estudos realizados por MARENGO e ALVES (2005) analisando médias mensais de

chuva e vazão e/ou cotas (ńıvel da água) do banco de dados do DAEE (Departamento de

Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo), verificaram tendências negativas nas

vazões. Entretanto, com relação à precipitação, não se observa tendência negativa, e sim

em alguns pontos a tendência tem sido ligeiramente positiva.

BLAIN (2010) também verificou tendências significativas em série temporal da

precipitação em oito localidades do Estado de São Paulo, utilizando o método não

paramétrico de Mann-Kendall (SMK). Conforme o autor verificou-se a presença de

tendências na localidade de Monte Alegre do Sul, nos meses de setembro e maio. Para

as estações meteorológicas de Campinas e Ribeirão Preto, o teste indicou a existência de

tendências de elevação nas séries relativas ao mês de maio. Na estação de Jundiáı foi

verificada tendência de elevação apenas quando os totais anuais foram analisados. Na

localidade de Ubatuba foi verificada tendência decrescente, no mês de agosto, nos valores

da precipitação.
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Estudos realizados por MARENGO e ALVES (2005) analisando médias mensais de

chuva e vazão e/ou cotas (ńıvel da água) do banco de dados do DAEE (Departamento

de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) verificaram tendências negativas

nas vazões. Entretanto, com relação à precipitação na bacia, não se observa tendência

negativa, e sim em alguns pontos a tendência tem sido ligeiramente positiva.

BLAIN (2010) também verificou tendências significativas em série temporal da

precipitação em oito localidades do Estado de São Paulo, em que, utilizando o método não

paramétrico de Mann-Kendall (SMK). Verificou a presença de tendências na localidade

de Monte Alegre do Sul, nos meses de setembro e maio. Para as estações meteorológicas

de Campinas e Ribeirão Preto, o teste indicou a existência de tendências de elevação nas

séries relativas ao mês de maio. Na estação de Jundiáı foi verificada tendência de elevação

apenas quando os totais anuais foram analisados. Na localidade de Ubatuba foi verificada

tendência decrescente, no mês de agosto, nos valores da precipitação.
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Caṕıtulo 5

Conclusões

Esta pesquisa consistiu em analisar dados observados de precipitação no peŕıodo

de 1979 a 2014 em duas grandes bacias hidrográficas (São Francisco e Paraná). Com

a finalidade de detectar e identificar regiões com precipitação homogênea, assim como

verificar tendências e pontos de quebras estruturais nas séries de precipitação ao longo de

cada sub-bacia. Portanto, foram utilizadas técnicas estat́ısticas como Análise de Variância,

teste de Mann-Kendall e o teste de Pettitt dentre outras técnicas como o teste de Tukey

capaz de comparar pares de médias com significâncias estat́ısticas.

As regiões pluviometricamente homogêneas determinadas através da Análise de

Variância estão coerentes com a atuação de vários sistemas atmosféricos já conhecidos

como (Zona de Convergência Intertropical - ZCIT, Zona de Convergência do Atlântico

Sul - ZCAS, Frentes frias), dentre outros Sistemas geradores de chuva. Dentre as áreas

com precipitação homogênea destacam-se as regiões (SF1, SF2, SF3) do São Francisco e

as regiões (PN1, PN2, PN3) do Paraná.

As tendências temporais da precipitação, bem como variáveis meteorológicas

relacionadas, foram detectadas em algumas das sub-bacias analisadas dentre elas as

sub-bacias de (Urucuia, Paracatu e Alto São Francisco) pertencentes a bacia do Rio

São Francisco que apresentou tendências decrescentes e significativas (Z<-1.96), ou seja,

apenas 30% das sub-bacias do São Francisco apresentaram tendências significativas. Por

outro lado em relação à bacia do Paraná também foram verificados tendências decrescentes

em cinco das oito sub-bacias, representando 62,5% do total de sub-bacias analisadas

durante 1979 a 2014, assim como diferentes magnitudes.

As tendências mensais referentes a quadra chuva analisada na bacia do São Francisco

também apresentou tendências decrescentes significativas como: Grande, Corrente,

Urucuia e Alto São Francisco a qual estão localizadas em regiões bastante suscet́ıveis a

eventos extremos de precipitação e a ocorrência de secas severas, que geralmente coincidem

com anos de forte El Niño.

Em relação a bacia do Paraná também foram verificadas tendências decrescente

significativas como: Parnáıba, Grande, Verde e Peixes, Nabileque e Alto Paraguai.
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Além das tendências, também foram identificados alguns pontos de mudanças abruptas

(quebras estruturais) significativas com 5% de significância em algumas das sub-bacias do

Rio São Francisco e do Paraná, nas dezoito sub-bacias analisadas apenas três das dez sub-

bacias pertencentes a bacia do Rio São Francisco apresentaram significância estat́ıstica.

Dentre elas podemos destacar as sub-bacias de (Urucuia, Paracatu, Alto São Francisco)

que ocorreram nos anos de 1992 (Urucuia e Paracatu) durante a fase quente da PDO e

2000 (Alto São Francisco) que ocorreu durante a fase fria da PDO. A bacia do Paraná

também apresentou quebras estruturais significativas em cinco das oito sub-bacias dentre

elas (Paranáıba, Grande, Tietê, Verde and Peixes e Iguaçú). Em conformidade com a

análise de tendência, essas quebras estruturais foram todas negativas, ou seja, houve uma

diminuição considerável dos totais anuais da precipitação, variando de 264mm a 332mm

entre os dois peŕıodos, assim como uma variação médias anual da precipitação de 1357mm

a 1478mm para o primeiro peŕıodo e de 1093mm a 1146m para o segundo peŕıodo posterior

a mudança.

Os resultados apresentados nesta tese levam a sugerir propostas para trabalhos futuros,

conforme listado a seguir:

? Verificar se sub-bacias vizinhas também apresenta áreas com precipitação homogênea

como a de Tocantins-Araguaia, Atlântico Leste e Alântico Sul.

? Verificar posśıveis tendências e mudanças abruptas para outras regiões como as

citadas anteriormente.

? Analisar séries temporais de precipitação com uma janela de tempo maior do que as

utilizadas nesta tese.

? Acrescentar outras variáveis como: Relevo, temperatura e umidade relativa para

uma maior compreensão do estudo em questão.

? Associar a relação entre áreas com precipitação homogênea e a produção agŕıcola de

cada região.
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BRITTO, F. P.; BARLETTA, R.; MENDONÇA, M. Variabilidade espacial e temporal
da precipitação pluvial no rio grande do sul: influência do fenômeno el niño oscilação sul.
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Theoretical and Applied Climatology, Springer, v. 123, n. 3-4, p. 741–756, 2016.

63


	Introdução 
	 Problema, Motivação e Hipótese
	 Objetivo geral
	 Objetivos específicos

	Revisão de Literatura
	Importância hídrica das bacias do Rio São Francisco e do Paraná para o Brasil
	Oscilação Decadal do Pacífico (PDO)
	Detecção mudanças abruptas ou quebras estruturais em séries temporais de precipitação
	Análise de Tendências em séries temporais de precipitação

	Material e Métodos
	Área de estudo
	Detecção de Áreas homogêneas 
	 Detecção de tendências e quebras estruturais
	Modelagem geoestatística

	Resultados e Discussões 
	 Detecção e caracterização de regiões com precipitação homogênea nas bacias dos rios São Francisco e Paraná, Brasil 
	 Detecção de quebras estruturais em series temporais da precipitação nas bacias do Rio São Francisco e do Paraná 
	 Climatologia e análise de tendências da precipitação mensal nas bacias do Rio São Francisco e do Paraná 

	Conclusões 
	Referências Bibliográficas

