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RESUMO 

 
Compreender os impactos do clima e das mudanças do uso e ocupação do solo, devido a 

intervenção humana, na hidrologia de uma região é um grande desafio e objeto de interesse 

cientifico crescente na literatura cientifica. Este conhecimento configura-se como a chave 

para avaliar a vulnerabilidade de sistemas de recursos hídricos e, assim, desenvolver 

estratégias de adaptação à gestão. A presente dissertação aplica diversos métodos tais como 

a regressão linear, o método da decomposição e a elasticidade climática (ambos baseados na 

hipótese de Budyko), e a modelagem hidrológica para estimar a contribuição relativa do 

clima e das mudanças nas características de cobertura da bacia, na variação das vazões 

médias anuais de longo período que são observadas nas várias estações localizadas na bacia 

do Rio São Francisco, Brasil. 

 

Os resultados apresentados mostram que 60% das estações sem influência de reservatório 

apresentaram mudanças na vazão média anual durante o período observado, com mudanças 

ocorrendo principalmente na virada do século. A redução de vazão é observada em todas as 

estações utilizadas no estudo, com mudanças relativas variando entre 10 a 45% referente ao 

período anterior a alteração. O grau de mudança e a contribuição relativa do clima e das 

mudanças nas características da bacia variam ao longo da região, apresentando, contudo, 

claro padrão espacial. 

 

A regressão linear obteve as maiores discrepâncias comparada as outras metodologias, 

obtendo, ainda, um valor r2 27-69%, o que significa que o método não foi capaz de 

representar a série de vazões adequadamente em várias estações. O método da decomposição 

e a elasticidade climática levaram a resultados similares entre si, diferentemente da 

contribuição identificada pela modelagem hidrológica, especialmente para as estações 

predominantemente influenciadas por atividades antrópicas. Ressalta-se a dificuldade 

apresentada pelo modelo hidrológico em representar as vazões mínimas, possivelmente 

devido a uma retirada considerável já no período considerado de vazões naturais, ou devido 

a dados de evapotranspiração potencial subestimados. 

 

Palavras-chave: Mudanças climáticas, alterações antrópicas, vazões médias de longo 

período, hipótese de Budyko.  
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ABSTRACT 
Understanding the impacts of climate and surface basin changes due to human activities in 

the hydrology of a region is a great challenge and the subject of increasing interest to the 

scientific literature. Said knowledge is key to evaluate water resources systems vulnerability 

and develop adaptation strategies. This paper employs multiple methods such as linear 

regression, decomposition method and climatic elasticity (based on the concept of Budyko 

hypothesis), and hydrological modelling, to estimate the relative contribution of climate and 

changes in basin surface characteristics in the variations of mean annual flows that are 

observed in several gauges located in the São Francisco River basin, Brazil.  

 

The results show that 58% of the gauges with at least 30 years of data and with low degree 

of regulation had their mean annual flow changed during the observed record, with changes 

occurring mostly at the turn of the century. A reduction in flows is observed in all gauges 

used in the study, with relative changes varying between 10 to 45% referring to the period 

before alteration. The degree of change and the relative contribution of climate and changes 

in basin characteristics vary over the region, but with a clear spatial pattern.  

 

The linear regression method had de biggest discrepancies compared to the other 

methodologies and also had a low r2 value, which means that this method was not able to 

represent the runoff series properly. The decomposition and the elasticity methods had a 

similar outcome in between them which was different from the contribution identified by the 

hydrological method specially for the gauges that were predominantly influenced by human 

activities.   

Keywords: Climate change, Land use and land cover change, mean annual runoff, Budyko 
hypothesis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A hidrologia de uma bacia é influenciada por diversas variáveis, desde variáveis ligadas a 

própria bacia e suas características físicas até as variáveis climáticas de natureza global e 

local. Por isso, alterações do clima e na bacia podem causar grandes alterações no balanço 

hídrico local. Por exemplo, alterações no uso e ocupação do solo na bacia podem aumentar 

a demanda e/ou reduzir a infiltração e tudo isso poderá interferir diretamente nas vazões de 

um corpo hídrico.  

 

Quando se fala em alterações na bacia podemos destacar três principais tipos de alterações. 

A primeira é a mudança no uso e ocupação do solo seja pela expansão de área urbana ou de 

agricultura, tais medidas acabam interferindo na evapotranspiração e infiltração no local. A 

segunda está ligada a mudança no padrão de consumo (industrial, doméstico ou de 

agricultura) que interferem diretamente na vazão dos corpos d’água e disponibilidade hídrica 

subterrânea. Por fim, a terceira é uma alteração de ordem estrutural como a construção e 

operação de reservatórios que tendem a aumentar a evapotranspiração e alterar o regime do 

escoamento dos corpos hídricos locais. Todas essas possíveis alterações na bacia interferem 

no balanço hídrico local e na dinâmica do ciclo hidrológico.  

 

Alterações ligadas ao clima, como variações na temperatura e no regime de chuvas, também 

impactam o balanço hídrico das bacias hidrográficas. Tais alterações vêm sendo estudadas 

utilizando diversas metodologias como é possível perceber na tabela de referências 

bibliográficas (Donohue, Roderick and McVicar, 2011; Roderick and Farquhar, 2011; Wang 

and Hejazi, 2011; Zhang et al., 2011, 2018; Gao et al., 2016) e suas tendências que 

apresentam  mudanças sistemáticas significativas quando analisadas algumas estatísticas e 

métodos como as média de longo período. 

 

Assim, entender como tais mudanças podem interferir no balanço hídrico de uma bacia se 

tornou essencial para gestão de recursos hídricos, visto que proporciona uma previsão das 

respostas do ciclo hidrológico para diferentes intervenções possíveis auxiliando na tomada 

de decisão e gestão. Isso possibilita, atuar diretamente nas causas e tomar medidas de forma 

a antecipar maiores problemas.  
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Estudos desse tipo vem sendo amplamente realizados nas últimas décadas e metodologias 

como modelagem hidrológica (Ahn and Merwade, 2014; Wang et al., 2016; Dey and Mishra, 

2017; Duan, 2017; Wu, Miao, Zhang, et al., 2017; Huang et al., 2018; Yuan et al., 2018; Ji 

et al., 2019) e de pareamento sempre foram destaques nesse tipo de análise. O pareamento 

se trata da comparação entre corpos d’água em bacias similares e de características físicas e 

hidráulicas parecidas, onde o primeiro estaria em condições naturais e o segundo com 

alterações na bacia incorporadas, possibilitando então entender a variação na vazão devido 

a interferências na bacia. Nos últimos anos aumentou-se consideravelmente o número de 

estudos que utiliza a sensibilidade climática aplicada a Hipótese de Budyko (Zhang et al., 

2004; Yang and Yang, 2011; Jiang, Xu and Liu, 2013), que estabelece que a vazão poderia 

ser representada a partir da precipitação, evapotranspiração, armazenamento e que outras 

variáveis que poderiam alterar o balanço hídrico teriam uma contribuição muito menor que 

estas três primeiras.  

 

Este trabalho se apresenta com o objetivo de entender as atribuições das mudanças climáticas 

e antrópicas na variação das vazões de longo período (Qmlt) na bacia do rio São Francisco. 

Para isto serão utilizadas diferentes metodologias entre elas modelagem hidrológica (uso do 

SMAP), Sensibilidade (Budyko), decomposição (Budyko), dupla massa, regressão linear e 

tendência temporal. Todos esses métodos estão explicitados nos Tópicos Referencial 

Teórico e Metodologia deste estudo de forma detalhada. 

 

A bacia do São Francisco é uma bacia de suma importância devido ao seu potencial 

hidrelétrico (15% da capacidade instalada do Brasil) e social por ser uma bacia doadora com 

objetivo de levar água a regiões extremamente áridas do Nordeste brasileiro. Essa bacia foi 

escolhida para realização do estudo de caso por existir uma boa quantidade de dados, e além 

disto ela é objeto de estudo do projeto CAPES/ANA “Impactos das mudanças climáticas em 

extremos hidrológicos (secas e cheias)” que tem como objetivo entender os processos 

hidrológicos locais, para melhorar o planejamento dos recursos hídricos e definir estratégias 

de adaptação às mudanças climáticas, e do qual este trabalho faz parte. 
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2  OBJETIVOS DO TRABALHO 

Para melhor definir os objetivos do estudo aqui proposto e seus passos de execução, a seguir 

serão explicitados os objetivos gerais e específicos desta proposta de dissertação.  

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo deste trabalho é o de comparar as estimativas das mudanças na vazão média de 

longo período na região hidrográfica do rio São Francisco resultantes de mudanças 

climáticas e de uso e ocupação do solo na bacia a partir de diferentes abordagens, desde 

modelagem hidrológica até regressões lineares passando por análises baseadas nas hipóteses 

de Budyko.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

§ Aplicar o teste de hipótese estatístico de mudanças abruptas de Petitt na identificação 

dos períodos de referência e de mudança na Qmlt nos dados das estações 

fluviométricas selecionadas da região hidrográfica do rio São Francisco.  

 

§ Analisar a sensibilidade da Qmlt utilizando o método convencional da aplicação de 

modelos hidrológicos, por meio do uso do modelo SMAP para as estações 

fluviométricas selecionadas, identificando as componentes antrópica e climática na 

sensibilidade. 

 

§  Realizar a análise da sensibilidade da Qmlt para as as estações fluviométricas 

selecionadas, utilizando o conceito de elasticidade-clima em conjunto com as 

hipóteses de Budyko e o método da decomposição na identificação das componentes 

antrópica e climática na sensibilidade. 

 
§ Utilizar método de regressão linear, dupla massa e tendências temporais para 

identificar as variações das Qmlts e separar suas contribuições climáticas e uso e 

ocupação do solo considerando as regressões para os períodos de base.  
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§ Comparar os resultados obtidos pelas diferentes metodologias, tentando identificar 

similaridades e diferenças entre os resultados de diferentes regiões dentro a região 

hidrográfica do São Francisco, incluindo as magnitudes das contribuições climáticas 

e de uso e ocupação do solos.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo destina-se a explicitação de diversas metodologias para a identificação do 

comportamento das vazões médias de longo período de corpos hídricos causados por 

mudanças climáticas e alteração antrópicas (uso e ocupação/cobertura do solo – Land Use 

and Land Cover (LULC)). Além disso apresenta as metodologias utilizadas para separara 

contribuição de cada uma destas causas dentro do aumento/redução destas vazões.  

3.1 ABORDAGEM CONCEITUAL 

3.1.1 HIPÓTESE DE BUDYKO 
 
Através do estudo energético e hidrológico de uma bacia é possível estabelecer uma ligação 

direta entre o balanço energético e o ciclo hidrológico da água. Sabe-se que o ciclo 

hidrológico se relaciona a diversos fatores do solo, superficiais e subterrâneos e fatores 

climáticos,  mas, segundo a hipótese de Budyko os parâmetros destas interações (geralmente 

tratadas nos modelos hidrológicos complexos) são pouco significativos, sendo as principais 

contribuições a energia (evapotranspiração) e a água disponível (precipitação) na bacia.  

 

Em razão disso, o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica poderia ser estabelecido pela 

Equação 3.1. 

 

 # = % + ' + Δ) (3.1) 

 

Onde, 

§ P representa a precipitação; 

§ E representa a evapotranspiração; 

§ Q representa o escoamento total; 

§ ΔS representa a variação do volume armazenado na bacia. 

 

Em análises de longo período essas variações do volume armazenado (ΔS) podem ser 

negligenciadas, tornando a vazão de longo período (Q) igual a diferença entre a precipitação 

(P) e a evapotranspiração (E). O ΔS pode ser negligenciado em função dessa variação ocorrer 

predominantemente dentro do ano hidrológico e como as análises são feitas utilizando 

médias anuais, tais variações seriam desprezíveis.  
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Budyko apresentou então uma relação entre a vazão (Q) e o balanço energético para grandes 

escalas temporais, usando duas condições climáticas extremas através da equação do balanço 

de energia. A primeira indicada pela Equação 3.2 é para localidades de clima árido, em que 

a taxa de evapotranspiração (radiação solar) é alta e depende apenas da quantidade de água 

disponível (precipitação, P). A segunda, indicada pela Equação 3.3, é para locais com 

abundância hídrica (a evapotranspiração depende apenas da quantidade de energia 

disponível).  

 

 lim#$
%&'→)

-
%
#
. = 1 (3.2) 

 

 lim#$
%&'→*

-
%
#
. =

01
23#

 (3.3) 

 

Onde, 

§ Rn representa a radiação solar próxima a superfície; 

§ Le representa o calor latente de vaporização da água. 

 

A equação final proposta por Budyko baseada nas condições de contorno (Equação 3.2 e 

Equação 3.3) tem origem no balanço energético. Aplicando então essas condições de 

contorno  ao balanço de massa (Equação 3.1) obtém-se então a relação evapotranspiração 

real (E) pela precipitação (P) em função da evapotranspiração potencial (Eo) e da 

precipitação (Equação 3.4), em que a evapotranspiração potencial é aquela proveniente da 

ação da radiação máxima próxima à superfície e tgh é a tangente hiperbólica.  

 %
#
= 4

%+
#
51 − 378 -−

%+
#
.9 :;ℎ -

#
%+
.=

!
"
 (3.4) 

 

3.1.1.1 Equação de Fu (1981) 

A equação de Fu (1981), baseada em Budyko, possui um único parâmetro dependente das 

características e fatores da bacia que define a forma com que a precipitação é transformada 

em evapotranspiração e escoamento superficial. Assim baseado em Fu (1981), Zhang et al. 
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(2004) derivaram uma equação que relaciona E/P com Eo/P para grandes escalas temporais 

onde as variações de armazenamento de água na bacia podem ser negligenciadas.  

 

Segundo Fu (1981) para uma taxa de evapotranspiração (Eo) definida, a taxa de variação da 

evapotranspiração com relação a precipitação (>E/>P) aumenta com a diferença entre 

evapotranspiração real (E) e evapotranspiração potencial (Eo) e diminui com relação a 

precipitação (P) (Equação 3.5). E para uma precipitação (P) definida, a taxa de variação da 

evapotranspiração potencial com relação a evapotranspiração real (>E/>Eo) aumenta com a 

precipitação residual (P - E) e diminui com relação a evapotranspiração potencial (Eo) 

(Equação 3.6).  

 >%
>#

= ? -
% − %@
#

. (3.5) 

 

 >%
>%@

= ? -
# − %
%@

. (3.6) 

 

Para climas úmidos a evapotranspiração real (E) se aproxima muito da evapotranspiração 

potencial (Eo) não aumentando significativamente em relação a precipitação (P), pois a 

evapotranspiração real (E) é limitada pelo valor da evapotranspiração potencial (Eo) 

(Equação 3.7). Nos casos de climas secos o valor da evapotranspiração real (E) se aproxima 

muito do valor da precipitação (P) não aumentando significativamente com relação a 

evapotranspiração potencial (Eo), em função de E estar limitada a quantidade de água 

disponível (P) (Equação 4.8).  

 

 
>%
>#
A
,-*

= 0, @1D3	7 =
% − %@
#

 (3.7) 

 
>%
>%@

A
.-)

= 0, @1D3	F =
# − %
%@

 (3.8) 

 

Aplicando as condições de contorno da Equação 3.7 e Equação 3.8 na Equação 3.5 e 

Equação 3.6 respectivamente, foram obtidas as equações a seguir:  

 

 %
#
= 1 +

%@
#
− G1 + -

%@
#
.
/
H

!
/

 (3.9) 
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 %
%@

= 1 +
#
%@

− G1 + -
#
%@
.
/
H

!
/

 (3.10) 

 
Onde w é o único parâmetro do modelo, e que supostamente está relacionado as 

características físicas da bacia – exemplos de bacias com diferentes características físico-

climáticas podem ser observada na Figura 3.1. Assim para obter o valor da 

evapotranspiração real (E) utilizando as Equações 3.9 e 3.10 é necessário que se tenha os 

valores médios anuais da evapotranspiração potencial (Eo), da precipitação (P) e que se 

tenha uma estimativa o parâmetro w.  

 

 
Figura 3.1 - Razão dos valores médios anuais da evapotranspiração pela precipitação (E/P) 
em função do índice de umidade (Eo/P) para diferentes valores de w (Zhang et al., 2004) 

 
Outra derivação da equação de Budyko encontrada em literatura é a desenvolvida por Yang 

et al. (2008) indicada pela Equação 3.11 a seguir.  

 
0
' =

0+
('!20+!)

"
!
  (3.11) 

 

Esta equação possui apenas um parâmetro n que detém uma relação linear com o parâmetro 

w da equação de Fu (Equação 3.9), sendo consequentemente uma equação equivalente a 

equação de Fu.  
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3.1.1.2 Decomposição 

O método de decomposição é um dos métodos que tem como objetivo separar as 

contribuições climáticas e antrópicas na variação das vazões de longo período. Utilizando a 

equação de Fu (3.9) baseada em Budyko, encontra-se um w para o período base (w1) e outro 

para o período de variação (w2). Em seguida é possível plotar dois gráficos E/P por Eo/P 

para os dois períodos (Figura 3.2).  

 
Figura 3.2 - Método da decomposição para separar as contribuições de mudanças no índice 
de aridez e parâmetro w às mudanças na evaporação. (Jiang et al., 2015) 

Nesse método a separação das contribuições quando há uma mudança de A para C podem 

ser realizadas passando por um ponto B com mesmo índice de aridez de C, mas no período 

base. As mudanças devido a alterações climáticas seriam a diferença do ponto B para A visto 

que eles se mantem na mesma curva, ou seja, mesmas características na bacia (mesmo w). 

E a contribuição devido a alteração na bacia (alterações antrópicas) seriam a diferença de C 

para B, visto que o índice de aridez é o mesmo e a única alteração de um ponto a outro seria 

as diferenças na bacia (w). 
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Sabendo que para longos períodos a vazão pode ser definida como a diferença entre a 

precipitação e a evaporação (equação 3.12), sendo f a equação de Fu (equação 3.13), obtém-

se se a equação 3.14 substituindo 3.13 em 3.12. 

 

 '
#
= 1 −

%
#

 (3.12) 

 
%
#
= ? -

%@
#
,I. = ?(K,I) (3.13) 

 ' = #[1 − ?(K,I)] (3.14) 

 

Para o exemplo da figura 3.2 a variação total da vazão será a diferença de A para C (equação 

3.15), a componente do clima se trata de variação de A para B (equação 3.16) e a componente 

humana ou da bacia se dá de B para C (equação 3.17).  

 ∆'4+456 = '7 − '8 = #"[1 − 	?(K", I")] − #![1 − 	?(K!, I!)] (3.15) 

 ∆'9 = ': − '8 = #"[1 − 	?(K", I!)] − #![1 − 	?(K!, I!)] (3.16) 

 ∆'; = '7 − ': = #"[1 − 	?(K", I")] − #"[1 − 	?(K", I!)] (3.17) 

 

3.1.2 TOMER E SCHILLING 

 

Tomer e Schilling (2009) introduziram a abordagem que ajuda na avaliação do uso de água 

e energia por ecossistema com precipitação (P), evapotranspiração potencial (Eo) e 

conjuntos de dados de evapotranspiração (E). Eles indicaram que a mudança de dois 

parâmetros (Fig. 3.3), o excesso de água (Pex) e o excesso de energia (Eex) refletirão as 

mudanças em um ecossistema devido a mudanças no clima, vegetação ou práticas de manejo 

e podem ser apresentados plotando Pex e Eex eixos x e y, respectivamente. As condições de 

energia e excesso de água são determinadas matematicamente nas equações 3.18 e 3.19.  

 %&, =
%@ − %
%@

 (3.18) 

 
#&, =

# − %
#

 (3.19) 

Essa metodologia não fornece diretamente a variação da vazão de longo período mas fornece 

uma noção geral da causa mais provável dessa variação (Dey and Mishra, 2017).  
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Figura 3.3 -Plot do excedente de evaporação e de água. (Dey and Mishra, 2017) 

3.2 MODELAGEM HIDROLÓGICA 

A modelagem hidrológica vem sendo utilizada para analisar os impactos da variabilidade 

climática e impactos humanos no escoamento superficial simulando processos de 

escoamento usando dados hidrometeorológicos representativos para diferentes áreas de 

estudo. A seleção do modelo hidrológico deve ser feita de forma a poder abordar questões 

de pesquisa específicas dentro dos recursos de informação disponíveis, tais como 

disponibilidade de dados em diferentes variáveis/processo, número de estações para 

mudanças espaciais contábeis em uma bacia hidrográfica, complexidade do modelo estrutura 

(Dey and Mishra, 2017). 

 

A separação da variabilidade climática dos impactos antrópicos pode ser feita 

matematicamente utilizando as equações 3.20-3.22. 

  

 ∆'4 = '" − '! (3.20) 

 ∆'9 = '< − '! (3.21) 

 ∆'; = ∆'4 − ∆'9 (3.22) 

 

Onde,  
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∆'4 representa a variação total da vazão média de longo entre o período base e de 

alteração; 

∆'9 representa a variação da vazão média de longo devido a variação climática entre o 

período base e de alteração; 

∆'; representa a variação da vazão média de longo devido a alterações antrópicas entre o 

período base e de alteração; 

Q1 representa a vazão média de longo período no período base; 

Q2 representa a vazão média de longo período no período de alteração; e 

Qs representa a vazão média de longo período no período de alteração, calibrada para o 

período de base. 

3.3 ABORDAGEM EXPERIMENTAL  

3.3.1 MÉTODO DE COMPARAÇÃO ENTRE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
 
O método de comparação pareada (paired catchment method) é a abordagem experimental 

básica e mais antiga para analisar o efeito de alterações feitas pelo homem em processos 

hidrológicos, utilizando observações a longo prazo de bacias naturais e modificadas 

existentes lado a lado.  

 
O objetivo desse método é quantificar as alterações nas vazões médias de longo período sob 

mudança de vegetação ou mudanças nas práticas de manejo da terra. Pelo menos duas bacias 

são selecionadas, com grande semelhança em tamanho, tipo de solo, cobertura vegetal, onde 

uma está sob condição de tratamento e a outra está sob condição de controle. A suposição 

básica desse método é que a correlação da vazão entre as duas bacias deve permanecer 

similar sob a mesma cobertura vegetal ou se a variação da cobertura ocorrer de maneira 

idêntica. Para as análises identifica-se um período de referencia a partir do histórico de 

vegetação onde ambas bacias possuíam mesmas características. O período de regressão 

padrão (calibração) pode ser selecionado a partir do histórico de vegetação ou usando a 

análise estatística de ponto de mudança dos dados de vazão.  

 

Bacias menores (<1 km2) revelam informações e insights razoáveis sobre o comportamento 

do fluxo de água sob condições de vegetação em mudança (X. Zhang et al., 2008). Liu et al. 

(2004) usaram esse método para analisar o impacto do fogo florestal nos processos 

hidrológicos na bacia hidrográfica do rio Goulburn, Hunter Valley, Austrália e concluíram 

que não há efeito do fogo florestal na variação do fluxo que contradiz muitos estudos. Eles 



 
 

    13 

analisaram e sugeriram uma área mínima de 4% (fogo florestal, reflorestamento) para obter 

mudanças detectáveis no fluxo. Eles também descobriram que o padrão espacial de 

precipitação é muito mais dominante na formação do hidrograma da região do que o efeito 

do incêndio florestal.  

 

Existem situações em que o tamanho da bacia e comprimento das séries observadas 

restringem o uso desse método. Bacias médias e grandes (100–2500 km2) sofrem extensiva 

variabilidade nas propriedades do rio e que não são consideradas no modelo de regressão 

para quantificação da vazão. É também extremamente difícil localizar bacias semelhantes 

em condições climáticas idênticas, o que contraria ainda mais as premissas do método. A 

precisão dos parâmetros estimados para a simulação do fluxo natural também depende do 

comprimento dos dados usados para calibrar e monitorar o fluxo. 

3.3.2 MÉTODO DE TENDENCIA TEMPORAL 

Quando não há um corpo hídrico controlado para comparação usa-se o método de tendências 

temporais. Esse método usa modelos de regressão para expressar o período de vazão natural 

como função da precipitação. Os parâmetros obtidos na calibração são então utilizados para 

prever as vazões em condições naturais permitindo a separação da vazão alterada por uso e 

ocupação do solo da vazão observada.  

 

Onde a vazão do período de referência (Q1, equação 3.23) e a vazão do período de análise 

(Q2, equação 3.24) geram a variação das vazões por interferência antrópica (DQveg, equação 

3.25). 

 '! = ?(#!) (3.23) 

 '" = ?(#") (3.24) 

 DQ=&> = '! − '" (3.25) 

 

3.4 ABORDAGEM ANALÍTICA 

3.4.1 ELASTICIDADE CLIMÁTICA 

 
A sensibilidade da vazão média de longo período é a variação da vazão média anual de um 

corpo hídrico em função da variação climática local aplicada a um longo período de dados. 

A elasticidade é um conceito utilizado para representar essa sensibilidade 
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(Sankarasubramanian et al. 2001), podendo ser descrito como a porcentagem da variação da 

vazão média anual de longo período em função de uma porcentagem de variação de fatores 

climáticos locais tais como precipitação, evapotranspiração e temperatura.  

 

3.4.1.1 APLICANDO O CONCEITO DE ELASTICIDADE NA EQUAÇÃO DE FU 

Aplicando o conceito de elasticidade climática à equação de Fu (tópico 3.1.1.1) é possível 

estimar a variação das vazões médias de longo período. Sabendo que a evapotranspiração 

real (E = f (Eo, P, w)) está em função da evapotranspiração potencial, da precipitação e do 

parâmetro w, e sendo f a equação de Fu (Equação 4.9), a variação da evapotranspiração 

aproximada pelo termo da primeira ordem da série de Taylor pode ser definida pela Equação 

3.26. 

 

 D% =
>?
>#

D# +
>?
>%@

D%@ +
>?
>Q

DQ (3.26) 

 
Sabendo que Q = P – E, onde Q é a vazão, P a precipitação e E a evapotranspiração real e 

substituindo dE por dP-dQ foi obtida a Equação 3.27. 

 

 D' = -1 −
>?
>#
. D# −

>?
>%@

D%@ −
>?
>Q

DQ (3.27) 

 

Assumindo que a as características da bacia permanecem inalteradas ou que as suas 

alterações não sejam suficientes para uma mudança crítica de suas características gerais, dw 

= 0 e as variações na vazão média de longo período passam a ser representadas pela Equação 

3.28.  

 

 
D'
'
= -1 −

>?
>#
. -

#
# − %

.D# −
>?
>%@

-
%@

# − %
. D%@ (3.28) 

 
Onde !!  é o coeficiente da elasticidade da precipitação com relação a vazão, e !"  é o 

coeficiente da elasticidade da evapotranspiração também com relação a vazão (Equação 

3.29). 

  

 !! = #1 − "#
"$& #

$
$%&&    &    !' = "#

"&( #
&(
$%&& (3.29) 
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Derivando a equação de Fu com relação a precipitação (P) (Equação 3.30) e com relação a 

evapotranspiração potencial (Eo) (Equação 3.31), é possível aplicar a Equação 3.28 para 

diferentes variações na precipitação e na evapotranspiração e obter as consequências destas 

variações na vazão.  

 
>?
>#

= 1 − G1 + -
%@
#
.
/
H

!
/
+ G1 + -

%@
#
.
/
H

!?/
/
-
%@
#
.
/

 

(Reis et al., 2013) 

(3.30) 

 

3.5 APLICAÇÕES E TRABALHOS ANTERIORES 

 
A aplicabilidade do cálculo da sensibilidade da vazão média de longo período em função de 

variações climáticas e comparando os modelos hidrológicos ao método da equação de 

Budyko, vem sendo realizada em diversos países. Estudos como (Reis et al., 2013), 

(Donohue, Roderick and Mcvicar, 2007), (Roderick and Farquhar, 2011) e (Fernandez and 

Sayama, 2015) são exemplos da aplicação de ambas metodologias. Esses trabalhos trazem 

os resultados da comparação destas metodologias e trazem bons resultados para regiões 

áridas e semiáridas e em função de seus resultados, este trabalho propõe a análise destas 

metodologias para regiões com diferentes características climáticas e de ocupação com o 

objetivo de melhor compreender e comparar os resultados e os valores identificados do 

parâmetro w da equação de Fu. 

 

Sankarasubramanian et al. (2001) estabeleceu um mapa com o coeficiente da elasticidade da 

precipitação com relação a vazão (!!) para todo o Estados Unidos, utilizando diferentes 

métodos não paramétricos. Foram obtidos resultados positivos destes modelos quando 

comparados com uso de modelos hidrológicos convencionais. Este estudo obteve sucesso na 

utilização de um modelo não paramétrico específico nomeado “abcd” desenvolvido por 

Thomas (1981), o método de Budyko obteve bons resultados para bacias com valores de 

precipitação (P) e evapotranspiração (Eo) próximos, ou seja, regiões de pouca chuva como 

áridas e semiáridas. 

 
>?
>%@

= 1 − G1 + -
%@
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.
/
H

!?/
/
-
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#
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/?!

 

(Reis et al., 2013) 

(3.31) 
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Assim como Sankarasubramanian et al. (2001) o trabalho realizado por Reis et al. (2013), 

que desenvolveu estudo da aplicação da hipótese de Budyko com objetivo de compreender 

os impactos das mudanças climáticas na vazão anual de longo período do Rio Jaguaribe 

(CE), também obteve bons resultados para região semiárido. O resultado da comparação da 

metodologia tradicional (modelagem hidrológica) com a metodologia baseada na hipótese 

de Budyko obteve uma correlação do 0,99 como pode ser visto na figura 3.4. Destes dois 

estudos atribuíram as variações das vazões de longo período às mudanças climáticas sem 

separar nas componentes de alteração climáticas naturais e aquelas de origem antrópica. 

 
Figura 3.4 - Comparação dos resultados da sensibilidade da vazão média de longo período 
(dQ/Q) obtida pela metodologia baseada no trabalho de Budyko e aqueles obtidos pela 
análise tradicional de modelagem hidrológica a correlação das metodologia foi de 0,99.(Reis 
et al., 2013) 

Um trabalho muito similar ao proposto aqui foi realizada na bacia do Rio Yanhe , na China  

(Wu et al. 2017). Este trabalho avaliou diversas metodologias que possibilitasse entender a 

sensibilidade das vazões de longo período discretizando a origem da sensibilidade em 

mudanças climáticas e alterações antrópicas. Wu et al. (2017) utilizou métodos estáticos 

empíricos (regressão linear simples e curva dupla massa), método não paramétrico (descrito 

por Sankarasubramanian et al. (2001)), equações baseadas nas hipóteses de Budyko (seis 

equações baseadas nesta hipótese) e a modelagem hidrológica (SWAT). Os resultados foram 

bons e similares para o método não paramétrico, baseados na equação de Budyko e para a 

modelagem hidrológica.  Já os métodos estatísticos empíricos geraram resultados muito 
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distante dos outros e o ajuste da regressão foi insatisfatório com R2 igual a 0,45 para a 

regressão linear simples e 0,48 a o método dupla massa.  

É possível encontrar também alguns trabalho de revisão quanto a avaliação de diferentes 

metodologias utilizadas para atingir os mesmos objetivos apresentados aqui (Wang, 2014; 

Fatichi et al., 2016; Dey and Mishra, 2017). É possível perceber algumas conclusões quanto 

a vantagens e desvantagens das metodologias além das já explicitadas anteriormente. Por 

exemplo, é necessário compreender que o Budyko vêm apresentando bons resultados em 

diversas regiões, mas negligenciar o armazenamento em escala temporal pode gerar erros 

consideráveis aos resultados dependendo do comportamento hidrológico da região e do uso 

das reservas subterrâneas. Um trabalho realizado em 265 rios na Austrália obteve bons 

resultados para algumas pontos, outros pontos foram insatisfatórios principalmente devido 

ao fato do método negligenciar o armazenamento (L. Zhang et al., 2008). Outro exemplo 

que inclui dificuldade quanto as simplificações deste método é a aplicação em regiões onde 

há irrigação intensa, pois pode afetar a valoração da evapotranspiração real sendo necessário 

um incremento no valor associado a esta variável (Dey and Mishra, 2017). 

Outra análise interessante é a variação do parâmetro w no tempo, diferentes de outros 

trabalhos já citados anteriormente que fixam este parâmetro para um mesmo rio. Em estudo 

na bacia do Rio Weihe comparou-se o resultado gerado por varias equações baseadas na 

hipótese de Budyko com e sem análise de covariância (Jiang et al., 2015). A análise de 

covariância foi realizada utilizando variáveis explanatórias de origem climática e antrópica 

– temperatura, evapotranspiração potencial e área irrigada – o que melhorou as análises de 

forma significativa alterando o NSE (cálculo explicitado na seção 4.4) das equações de 0,78-

0,84 para 0,99.  

Liu et al. 2017 e Wang et al. 2016 além de aplicar o conceito de elasticidade climática no 

balanço de massa (hipótese de Budyko), aplicou o mesmo conceito no balanço de energia 

utilizando a equação de Penman-Monteith. Obtendo assim coeficientes de elasticidade para 

diversos parâmetros como radiação solar, temperatura máxima, temperatura mínima, 

umidade relativa e velocidade do vento com relação a variação da vazão. A partir dos 

resultados foi possível perceber que regiões próximas possuíam coeficientes de elasticidade 

com valores próximos e que a variável com maior influência na sensibilidade das vazões foi 

a precipitação. Outra conclusão importante é que apesar do Budyko desconsiderar a 

influência das variáveis meteorológicas no valor final da variabilidade das vazões, em 
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termos percentuais de influência entre as causas climáticas e antrópicas não há discrepâncias 

consideráveis. Outro trabalho consegue reafirmar isto ao obter uma correlação de 0,996 entre 

os resultados da análise bivariada (P e n) e a multivariada (variáveis meteorológicas) (Wang 

et al., 2016) mostrando que o modelo baseado no Budyko além de efetivamente evitar 

limitações que os modelos hidrológicos têm – Na parametrização complicada e nos 

requisitos rigorosos do conjunto de dados – ele pode ser ideal na avaliação quantitativa dos 

fatores que influenciam os processos hidrológicos em uma escala de tempo mais longa. 

Um último estudo utiliza uma equação muito próxima a equação 3.11 derivada de Budyko, 

embutindo o valor da lamina d água de chuva diária (h) no valor do parâmetro n (Shen, Cong 

and Lei, 2017). Ao comparar os valores obtidos por estudos anteriores que utilizaram 

modelagem hidrológica, os valores gerados no Budyko com inclusão de h no parâmetro n e 

o resultado do Budyko com o n simples, foi possível perceber uma melhora significativa 

com a inclusão do h aproximando os valores do Budyko ao valor obtido pela modelagem. 
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Tabela 3.1- Artigos de aplicação das metodologias de separação das causas na variação das vazões de longo período 

Autor Área de estudo Metodologia 
(Zheng et al., 2018) China Budyko e método complementar 
(Ning et al., 2018) Loess Plateau, China Budyko + Método complementar/diferencial/decomposição 

(Yuan et al., 2018) Bacia do rio Wudinghe, 
China Modelagem hidrológica 

(Li et al., 2018) Bacia do rio Tao, China Budyko, Elasticidade e decomposição 
(Xing et al., 2018) China Budyko – interferência das variáveis da bacia 

(Huang et al., 2018) Bacia Hongshui, China Budyko + Elasticidade, modelagem hidrológica  
(Sposito, 2017) Austrália Budyko, método complementar e diferencial total 

(Wu 2017) Bacia do rio Yanhe, 
China Método estatístico, modelo hidrológico (SWAT), Budyko+sensibilidade 

(Ning, Li and Liu, 2017) Loess Plateau, China Budyko e método complementar 

(Li et al., 2017) Jing river, Loess Plateau-
China Budyko + Elasticidade 

(Liu et al., 2017) China Budyko + Elasticidade 
(Duan, 2017) Loess Plateau, China Budyko + Elasticidade, Modelagem e regressões linear e dupla massa 

(Zhai and Tao, 2017) China Modelagem hidrológica 
(Shen, Cong and Lei, 

2017) China Budyko + Elasticidade 

(Dey and Mishra, 2017) Revisão Modelagem, Budyko+decomposição, Budyko+Elasticidade, Abordagem conceitual e 
experimental 

(Wu  2017) Loess Plateau, China Budyko+Elasticidade 
(Wu, et al. 2017a) Loess Plateau, China Budyko (várias derivações) + Elasticidade 
(Gao et al., 2016) Loess Plateau, China Budyko + Elasticidade 

(Wang et al., 2016) China Budyko+Elasticidade, Penman-Monteith+Elasticidade 
(Zhou et al., 2016) Austrália  Budyko + Método complementar/diferencial 
(S. Li et al., 2016) Weihe, China Modelagem hidrológica 
(Y. Li et al., 2016) Loess Plateau, China Budyko + Elasticidade 
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Autor Área de estudo Metodologia 
(Jiang et al., 2015) Weihe, China Budyko/decomposição e Budyko/Sensibilidade , Análise de covariância w 
(Zhou et al., 2015) Global  Budyko – interferência das variáveis da bacia 

(Wang, 2014) Revisão Modelagem hidrológica, Elasticidade climática e Modelo Conceitual 
(Velde et al., 2014) Suécia Budyko 
(Ahn and Merwade, 

2014) Estados Unidos Modelagem, regressão linear, Budyko+sensibilidade 

(Xu et al., 2014) Bacia Heihe, China Budyko Elasticidade-Clima 
(Liu, Peng and Xu, 

2013) 
Bacia do Rio Jinsha – 

China Método dupla massa, ralação chuva vazão, Budyko+sensibilidade 

(Ye et al., 2013) Entradas do Lago 
Poyang-China Modelo Conceitual e Elasticidade climática 

(Patterson, Lutz and 
Doyle, 2013) 

Bacia de drenagem 
Atlântica, EUA Budyko + decomposição 

(Wang and Hejazi, 2011) EUA Budyko + decomposição 
(Zhang et al., 2011) Bacia Hun-Tai, China Budyko + Elasticidade-Clima 

(Arrigoni, Greenwood 
and Moore, 2010) 

Northern Rocky 
Mountains, EUA Modelagem linear e não linear - estatística 
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4 METODOLOGIA  

Neste capítulo serão destacados os métodos de análise essenciais para a realização deste 

estudo, os métodos de comparação utilizados para interpretação e obtenção dos resultados 

finais de comparação e o conhecimento das áreas dos estudos de caso e aplicação destas 

metodologias. 

 
As metodologias utilizadas no cálculo da variação da vazão média de longo período foram 

previamente abordadas no referencial teórico e serão destacadas também neste capítulo além 

de caracterizar principalmente os métodos de separação e quantificação das contribuições 

das alterações climáticas e das atividades humanas nas mudanças observadas às vazão média 

de longo período, em estações localizadas na bacia do rio São Francisco.  

 

4.1 ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

Com o objetivo de compreender melhor as contribuições das alterações climáticas e das 

atividades humanas nas vazões dos rios, serão aplicadas diferentes metodologias em uma 

bacia brasileira visto que a maior parte dos estudos vem sendo realizados na China (Zhang, 

Potter and Zhang, 2010; Jiang, Xu and Liu, 2013; Gao et al., 2016; S. Li et al., 2016; Wu, 

Miao, Zhang, et al., 2017). Procurando validar tais contribuições através do uso de 

informações de demanda de água e também buscando compreender como estas alterações 

podem influenciar reservatórios localizados na bacia do São Francisco.  

 

Na Figura 4.1 é mostrado o fluxograma da estratégia de ação para tentar responder as 

questões já apresentadas anteriormente e atingir os objetivos gerais e específicos 

apresentados nos itens 2.1 e 2.2 deste trabalho.  
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Figura 4.1 - Fluxograma metodológico desta dissertação 

4.2 ESTUDO DE CASO 

 
Este tópico tem como objetivo contextualizar o local do estudo as características, 

morfologia, suas demandas, as bacias, os dados disponíveis para auxiliar o uso das 

metodologias e posteriormente a análise de resultados. O estudo será realizado na bacia do 

rio São Francisco e seus contribuintes como será explicitado posteriormente.  

4.2.1 Motivação 

A bacia do rio São Francisco (Pereira and Silva, 2007), localizada na região hidrográfica do 

São Francisco possui área de drenagem de 639,22 mil quilômetros quadrados. Em função de 

sua grande extensão (Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco, Sergipe e Alagoas e Distrito 

Federal), ela se divide em quatro unidades fisiográficas (figura 4.1). É uma bacia com alta 

incidência solar, baixo potencial pluviométrico e grande potencial hidrelétrico explorado. 

Possui nove hidrelétricas com capacidade instalada com mais de 10000 MW (15% da 

capacidade instalada do país), atende demandas domésticas, agricultura, industriais e possui 

varias barragens que controlam alagamento na região (Amorim, Souza and Reis, 2017).   
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Figura 4.2 - Bacia do rio São Francisco 

 

Além disso, a bacia do rio São Francisco  é atualmente uma bacia doadora contribuindo para 

reduzir o risco de escassez de água atualmente enfrentado por estados vizinhos localizados 

no semiárido brasileiro, ao norte da bacia, onde aproximadamente 10 milhões de pessoas 

vivem sem uma fonte confiável de água. Este esquema de transferência de água é o maior 

trabalho de infraestrutura nesta área, na história do país. 

 

O rio atravessa diferentes regimes climáticos, com precipitação média anual variando de 

valores superiores a 2.000 mm em suas nascentes, na região Alta no estado de Minas Gerais, 

a menos de 350 mm na zona semiárida da Bahia e de Pernambuco, nas regiões Médias e 

Médias-baixas. O fluxo médio anual de longo prazo na foz é de 2.810 m3 / s (ANA 2003), 

sendo 70% desse fluxo proveniente de sua parte superior úmida e parte da região média, 
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ambas no estado de Minas Gerais. A área restante da região do Médio, localizada no estado 

da Bahia, contribui para outros 22% do fluxo anual, com os 8% restantes provenientes das 

regiões Médias-baixas e Baixas da bacia. Abarca uma população de cerca de 13 milhões de 

habitantes dentro da área da bacia, com uma grande parte concentrada na região superior na 

parte sul. 

 

Esta bacia é objeto do projeto CAPES/ANA “Impactos das mudanças climáticas em 

extremos hidrológico (secas e cheias)” e se enquadra na tentativa de entendermos como as 

alterações do clima e ações antrópicas na bacia afetam os processos hidrológicos, mais 

especificamente a vazão média de longo período. Este entendimento é importante para o 

planejamento adequado dos recursos hídricos e para a definição de estratégias de adaptação 

às mudanças do clima. 

4.2.2 Seleção Preliminar das Estações 

As estações fluviométricas que serão analisadas são aquelas em que de fato se observa 

variações do regime de vazões, já que o intuito é a avaliação das contribuições do clima e 

do homem em tais alterações. No total foram selecionadas todas as estações com no mínimo 

30 anos de dados sem falha, resultando dessa filtragem preliminar 150 estações (Figura 4.3). 

Os trabalhos de Amorim et al. (2017) e Amorim (2018) realizaram uma série de testes 

estatísticos para identificar aquelas estações onde há evidências fortes de mudanças no 

regime de vazões, será realizada neste trabalho uma análise de tendência abrupta (teste de 

Pettitt) visto que os teste destes trabalhos analisaram tendências monotônicas.  
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Figura 4.3 - Estações identificadas na Bacia do São Francisco 

 

4.2.3 Dados hidrometeorológicos empregados 

Os dados que serão utilizados nas análises serão os correspondentes as áreas de contribuição 

de estações fluviométricas localizadas em bacias contribuintes do rio São Francisco, assim, 

além das séries de vazões médias mensais, serão utilizados também os valores médios de 

precipitação e evapotranspiração potencial totais médios mensais nessas bacias. Os dados de 
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evapotranspiração potencial foi obtida a partir dos dados disponibilizados pelo Climate 

Research Unit (CRU) (Harris et al. 2013) e os de precipitação foram adquiridos a partir da 

base de dados disponibilizada em Xavier et al. (2017). Os valores médios dessas variáveis 

ao longo da bacia de cada estação fluviométrica considerada foram obtidos a partir da média 

ponderada dos valores de cada ponto de grade, seja do Xavier ou do CRU, dentro da bacia. 

A ponderação foi estimada pelo percentual da área de cada grade dentro da bacia.  

A grade de precipitação denominada aqui de Xavier corresponde a uma grade regular de 

0,25 ° × 0,25 ° de latitude/longitude foi construída a partir de dados interpolados de 9259 

estação pluviométricas e 735 estações meteorológicas cobrindo todo o território brasileiro 

durante o período de 1980-2015 (Xavier et al. 2015, 2017). O conjunto de dados está 

disponível em https://utexas.app.box.com/v/Xavier-etal-IJOC-DATA. Já a grade de 

evapotranspiração potencial do CRU correspondem a um conjunto de dados de clima em 

grade (CRUTS4.21) de janeiro de 1901 a dezembro de 2016, construído e atualizado a partir 

de observações mensais nas estações meteorológicas em todas as áreas continentais do globo 

terrestre (Harris et al. 2013). No processo de definição da base de dados, os dados de 

anomalias nas estações (do período de 1961 a 1990) foram interpolados em grades (células) 

de 0,5° x 0,5°, cobrindo quase toda a superfície terrestre (excluindo Antártica) e combinados 

com a climatologia existente para fornecer os valores absolutos mensais de seis variáveis 

climáticas independentes: Temperatura Média (TMP), Range de temperatura diurna (DTR), 

precipitação (PRE), frequência de dias úmidos (WET), pressão de vapor (VAP) , cobertura 

de nuvens (CLD). E a partir destas seis variáveis, utilizando a equação de Penman-Monteith 

é possível obter a série de valores de evapotranspiração potencial. A figura x1 ilustra a 

disposição espacial e resolução dessas grades na região hidrográfica do São Francisco. 
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Figura 4.4 - Grades do CRU e do Xavier na região hidrográfica do São Francisco 
  

4.2.4 Impacto dos Reservatórios   

 

Os reservatórios desempenham um papel fundamental no planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos. Apesar dos inúmeros benefícios oriundos dessas estruturas (Lehner et al., 

2011), há de se ressaltar que elas geram impactos sociais e ambientais na região onde são 

instaladas. A literatura apresenta diversos métodos para estimar o grau de alterações ou 

impacto de reservatórios, dentre os métodos menos complexos, destaca-se o grau de 

regulação ou “degree of regulation” (DoR). O DoR representa a relação entre a vazão média 

anual de um rio que pode ser armazenado por um reservatório, ou grupo de reservatórios 

existentes na bacia, servindo como uma primeira aproximação do impacto potencial desses 

reservatórios nas vazões a jusante (Lehner et al., 2011). 

 

Com o objetivo de estabelecer uma espécie de validação entre os resultados das 

contribuições antrópicas e climáticas na variação das vazões de longo período, foi utilizado 

os resultados apresentados em Souza e Reis (2021) para identificar estações fluviométricas 

cujo dados de vazões podem ter sido impactados pela existência de reservatórios na sua área 

de drenagem. O estudo apresentado em Souza e Reis (2021) avaliou de forma inédita o 
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impacto da reservação artificial em toda a base hidrográfica brasileira a partir do DoR 

estimado em cada trecho da hidrografia.  

 

Os procedimentos metodológicos utilizados no estudo de Souza e Reis (2021) envolveram 

um total de três macro-etapas, conforme Figura 4.5. A primeira etapa foi a obtenção e 

manipulação da base de massas d’água (MDA) do Brasil, que corresponde ao mapeamento 

dos lagos, lagoas, açudes, represas, reservatórios e trechos de rios em todo território 

nacional. Nessa base, é possível obter informações acerca da tipologia (natural ou artificial), 

da capacidade de acumulação e da área do lago de cada reservatório. Na segunda etapa, foi 

realizada a consolidação dos dados da base hidrográfica ottocodificada (BHO) na escala de 

5 km² com os dados de toponímia (identificação e nome dos rios), área de drenagem e vazão 

média disponível para cada trecho da hidrografia a partir da base de disponibilidade hídrica. 

Por fim, na terceira etapa, foi realizada a estimativa do DoR para cade trecho de rio obtido 

a partir do cruzamento das informações da base de MDAs e da BHO. Maiores detalhes das 

bases de dados e procedimentos apresentados acima podem ser encontrados em: 

https://metadados.snirh.gov.br. 

 

 
Figura 4.5 - Fluxo de etapas realizadas na obtenção do DoR em Souza e Reis (2021) Adaptado 
de Souza e Reis (2021). 

 

Para cada trecho da BHO, foi realizado um cruzamento espacial da área de drenagem 

do trecho com a base de massas d’água considerando apenas as massas artificiais. Para cada 

massa d’água identificada na área de drenagem da estação, eram coletadas as seguintes 

informações: data da construção, tipo de operação (regularização ou não), e área do espelho 

e capacidade de reservação. A partir dessas informações, foram definidos algumas métricas 

como: número total de massas d’água (NMD), somatório da área das massas d’água em km² 

(SAMD), percentual da área das massas d’água em relação a área de drenagem da estação 

Degree	of	Regulation	(DoR)
Hidrografia Estações	Fluviométricas

BHO
Toponímia Área	de	Drenagem Vazão	Média	

(Qmlt)

BASE	DE	MASSAS	D'AGUA	(MDA)
Tipo	(Natural	ou	

Artificial) Capacidade	(hm³) Área	do	lago	(km²)
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(PAMD), e somatório das capacidade ou volumes das massas d’água em hm³ (SVM). O DoR 

foi obtido a partir da seguinte relação: 

 !"#! =
1

&'()!
*+"!

#!

"$%

 (4.1) 

 

em que Vij é a capacidade do reservatório i a montante do trecho j da hidrografia, nj é o 

número total de reservatórios a montante do trecho j e a Qmltj é a vazão média anual em 

volume no trecho j. 

 

Com base nesses resultados, foi possível desconsiderar as estações com influência de 

reservatórios, cujo o valor do DoR no trecho da hidrografia no qual a estação está localizada 

foi maior que 0,05 (5%), ou seja, todas as estações fluviométricas em que o total reservado 

artificialmente a montante representasse um valor maior que 5% da sua Qmlt anual em 

volume seriam consideradas como impactadas. A figura abaixo ilustra as 100 estações cujo 

valor do DoR foram menores que 5%. Cabe ressaltar a importância dessa consideração, 

tendo em vista que tal interferência poderia prejudicar a análise comparativas dos resultados 

obtidos pelos diferentes métodos. 
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Figura 4.6 - Estações com influência de reservatório. 
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4.3 DETERMINAÇÃO DOS PERÍODOS BASE E COM ALTERAÇÃO 

 

A identificação dos períodos de base e de alteração são a base da aplicação das metodologias 

de atribuição das mudanças no regime de vazões às atividades humanas e ao clima. Isso 

acontece pois é durante o período de base que se identifica o comportamento das 

componentes climáticas na alteração das vazões.   

 

Para a identificação dos períodos de base e alteração nos dados das estações fluviométricas 

serão utilizados testes de tendências monotônicas e de saltos. Alguns testes já foram 

realizados para estas bacias do São Francisco (Amorim, Souza and Reis, 2017; Amorim, 

2018), será dado um foco maior aos métodos Mann-Kendall e Pettitt. 

4.3.1 Mann-Kendall 

Este método não paramétrico testa se há uma tendência na série temporal.  Com os n valores 

da série (x1, x2, x3, ....., xn) é criada uma sequência de n termos (T1, T2, T3, ....., Tn) onde cada 

termo i é obtido pela soma dos sinais da diferença entre o termo i e os demais n-1 termos 

(representados pelo índice j).  Essa diferença é definida como (Rj – Ri). O coeficiente do teste 

S é dado pela soma T1 + T2 + T3, .....+ Tn (eq. 4.3). 

 , = 	* . * /01(#! − #")

#

!$"&%

5

#'%

"$%

 (4.2) 

 
/01 = 6

1	/7	8 > 0
0	/7	8 = 0
−1	/7	8 < 0

 
(4.3) 

 

Se a hipótese nula H0 é verdadeira então S segue aproximadamente uma distribuição normal 

com média e desvio-padrão definidos nas equações 4.5 e 4.6. 

 < = 0 (4.4) 

 = = >1(1 − 1)(21 + 5)/18 (4.5) 

 

µ s
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Considerando a distribuição normal, a estatística do teste (ET) pode ser definida pela 

variável z (eq. 4.6). Os valores positivos de S indicam que há uma tendência crescente na 

série e vice-versa. Da comparação do valor da estatística do teste z com o módulo dos valores 

críticos tabelados para os níveis de significância α = 0,10, α = 0,05 e α = 0,01, que são 

respectivamente 1,645, 1,96 e 2,576 obtém-se a região crítica. Assim caso a estatística do 

teste esteja dentro da região crítica, ou seja, o módulo da estatística for maior que o do valor 

crítico, existe evidências pela rejeição da hipótese nula da série não apresentar tendência no 

nível de significância considerado. 

 DE = F =
|,|

=
 (4.6) 

 

4.3.2 Pettitt 

Este é um teste não paramétrico (mudanças abruptas) que utiliza uma versão da estatística 

de Mann-Whitney Ut,n (equação 4.7), a qual verifica se duas amostras x1,..., xt e xt+1,...,xn, 

são da mesma população ou não.  

 H(,# =	H('%,# +*/01(8( − 8!)

#

!$%

 (4.7) 

A hipótese nula do teste de Pettitt admite ausência de um ponto de mudança na série. A 

estatística de teste conta o número de vezes que o valor da primeira amostra excede o valor 

da segunda amostra. A estatística k(t) representa o ponto de mudança t significativo no qual 

o valor de |Ut, n| é máximo e está associado a um nível de significância (P) calculado pelas 

Equações 4.8 e 4.9. Onde P é o nível de significância, kn é o valor crítico e n é o número de 

anos da série histórica. 

 

 I()) = 'J8%*(*#KH(,#K (4.8) 

 L = 2	7
'+(-!)"
##&#"  (4.9) 

 

4.4 QUANTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS ORIUNDAS DO CLIMA E DA BACIA 

Algumas das metodologias apresentadas no tópico 2 deste trabalho serão utilizadas e terão 

seus resultados comparados entre si para melhor entender e validar cada uma delas.  
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4.4.1 Modelagem Hidrológica 
 
O estudo das consequências das variações climáticas e antrópicas na vazão dos rios é 

realizado convencionalmente através de modelagem hidrológica e para isso vários modelos 

existentes podem ser aplicados. A modelagem hidrológica é uma metodologia complexa que 

apresenta a dificuldade de definir todos os parâmetros requeridos pelos modelos, visto que 

vários destes modelos necessitam em seu input diversos parâmetros de difícil obtenção. 

Alguns destes parâmetros poderiam ser obtidos experimentalmente, o que elevariam 

significativamente os custos e período de estudo.  Assim a forma mais usual desta obtenção 

é realizada via calibração, através do uso de uma série histórica de vazões também de difícil 

obtenção em razão da necessidade de uma equipe de hidrometria ir a campo fazer medições 

mensais nos rios das bacias gerando altos custos de mão de obra.  

 

Um dos modelos hidrológicos que pode ser usado para a simulação de séries de vazão é o 

SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure), que é um modelo chuva-vazão concentrado, 

cujos parâmetros a serem calibrados estão relacionados a características físicas da bacia 

(possibilitando regionalização). Os dados de entrada são a precipitação mensal P (mm/mês), 

a evapotranspiração potencial mensal ETP (mm/mês), a área da bacia (km2) e os parâmetros 

pré-definidos de acordo com a região. Para tais definições os parâmetros e sua relevância 

podem ser analisados através de uma análise de sensibilidade de parâmetros o que é essencial 

para a definir aqueles de maior importância e também aqueles que podem ser 

desconsiderados.  

 
O modelo hidrológico escolhido para as análises deste trabalho foi o Soil Moisture 

Accounting Procedure (SMAP). Este modelo utiliza dois reservatórios como forma de 

melhor representar as iterações solo, corpo hídrico e atmosfera, onde o primeiro reservatório 

é chamado reservatório superficial e o segundo reservatório subterrâneo (Figura 4.2).  
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Figura 4.7- Estrutura SMAP 

A figura 5.5 indica a dinâmica hidrológica considerada pelo modelo. Onde,  

§ P – Precipitação; 

§ Es – Escoamento superficial; 

§ Er – Evapotranspiração; 

§ RSol – Reserva de água do reservatório 1; 

§ Str – Nível máximo do reservatório 1; 

§ Rec – Recarga Subterrânea; 

§ RSub – Reserva de água do reservatório 2; 

§ Eb – Escoamento de base. 

 

Os parâmetros necessários para o cálculo das saídas do modelo SMAP são os quatro 

indicados abaixo, 

§ Str - capacidade de saturação do solo; 

§ Kes – coeficiente do escoamento superficial; 

§ Crec - coeficiente de recarga do solo também relacionado a permeabilidade da zona 

não saturada do solo; 

§  K – Taxa de deplecionamento, gera o escoamento de base; 

 

E as condições iniciais necessárias para modelo são,  

§ Tuin – taxa de umidade inicial do solo; 
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§ Ebin – Escoamento de base inicial; 

 

Para gerar as vazões simuladas é necessário calibrar o modelo utilizando a análise de 

sensibilidade para melhor definir a importância e seleção de cada um deles. A calibração 

pode ser realizada por diferentes metodologias e é utilizada em função da dificuldade da 

obtenção dos parâmetros necessários para rodar o modelo. A calibração é executada baseada 

nos dados históricos e por isso imperfeições dos dados observados forçam os valores dos 

parâmetros para longe do seu valor real, comprometendo a calibração e consequentemente 

os produtos do modelo. 

 

Uma vez definidos os parâmetros ótimos, é realizado o cálculo das entradas e saídas dos 

reservatórios superficial e subterrâneo citados (Figura 4.2).  As respectivas equações dos 

cálculos das entradas e saídas de cada reservatório e aquelas entradas que geraram as vazões 

estão indicadas nas equações 4.10 á 4.18 que para ser realizados necessitam como dados de 

entrada as séries históricas de precipitação (Prec), evapotranspiração potencial (E) e vazão 

observada (Q).  

 

§ Infiltração do solo 

 

 dsol	 = 	0.5(Prec − Prec(tu/01) − E	. tu − Rsol	. crec	. (tu2)) (4.10) 

 

§ Cálculo umidade do solo (SMAP) 

 

 tu = max(0,
(Rsol + dsol)

/J)
) (4.11) 

 

§ Cálculo Escoamento Superficial (SMAP) 

 

 es = Prec	. tu345 (4.12) 

 

§ Cálculo Evapotranspiração Real (SMAP) 

 

 er = E	. tu (4.13) 
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§ Cálculo da Recarga Subterrânea 

 

 rec = Rsol	. crec	. (tu2) (4.14) 

 

§ Cálculo Escoamento de Base (SMAP) 

 

 eb = rsub	. (1 − k) (4.15) 

 

§ Cálculo da reserva de água do reservatório 1 (SMAP) 

 

 rsub = max(0, rsub − eb + rec) (4.16) 

§ Cálculo da reserva do reservatório 2 (SMAP) 

 

 Rsol = max(Rsol + Prec − es − er − rec, 0) (4.17) 

 

§ Cálculo da vazão final (SMAP) 

 

 Qcalc = (es + eb) ∗ Area/2630 (4.18) 

Onde Qcal define a vazão simulada pelo modelo e utilizada no cálculo da sensibilidade da 

vazão de longo período. 

 

Os parâmetros do modelo citado são estimados através do método SCE-UA de calibração e 

a avaliação do ajuste dos parâmetros utilizando a função objetivo Nash-Sutcliff (NS). O 

valor da função objetivo é avaliado para todas as iterações pré-definidas através da 

comparação dos dados de vazão simulados (Equação 4.16) pelo SMAP e os dados 

observados. Ao final das iterações os menores valores da função objetivo são descartados e 

os conjunto de parâmetros que gerou o maior valor passa será aplicado como na geração da 

série sintética.  
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 e,D(f) = 1 −
∑ h"(i"

675 − ij"
5"8(f))9#

"$%

∑ (i"
675 − ij84:

675 (f))#
"$%

 (4.19) 

 

Nash-Sutcliff compara a distância entre os valores da série simulada e da série observada, 

com a distância entre a série observada e seu valor médio (Equação 4.19). Assim obter 

valores negativos ou muito próximo de zero é o mesmo que afirmar que o valor da média 

histórica se aproxima mais a série observada do que os valores simulados pelo modelo.  

 

Com o valor das funções objetivos é possível identificar os valores que melhor representam 

a serie observada de vazões utilizada na calibração. É possível aplicar um período de 

aquecimento dentro da calibração do modelo.  

 

Com os valores das vazões é possível identificar os valores das médias de longo período e 

separar nas diferentes contribuições utilizando as equações 3.20 a 3.22 do Tópico 3.2 deste 

trabalho.  

 

4.4.2 Budyko 

Como citado no referencial teórico, é possível separar as contribuições provenientes de  

alterações climáticas  e de alterações na bacia pelo método da decomposição (Tópico 3.1.1.2) 

e utilizando a análise de sensibilidade (Tópico 3.4.1.1). 

Ambos os métodos utilizarão a equação de Fu baseada na hipótese de Budyko para encontrar 

os parâmetros w de cada estação. O primeiro método irá encontrar um w para cada período 

(base e alteração) e utilizando o equacionamento 3.15 a 3.17 se faz a distinção das 

contribuições para cada origem/causa.  

 

Já o segundo método está explicitado pelas equações 3.26 a 3.29 para avaliar as variações 

das vazões do longo período e utiliza posteriormente o conceito empírico aplicado a 

separação via modelagem hidrológica (Tópico 3.2 – eq. 3.20 a 3.22) para separar as 

contribuições em suas origens. O que nada mais é que, encontrar um w para o período base 

entender como se daria variação das vazões de longo período sem variar as caraterísticas da 

bacia (w) obtendo a variação por alterações climáticas. Ao obter variação total da média de 

longo período (a diferença entre a média do período base pela média do período de alteração) 
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e conhecendo a contribuição devido ao clima é possível obter a contribuição devido a 

alterações na bacia. 

 

4.4.3 Método Empírico 

Este método foi explicitado também no tópico 2 e tem como princípio base ajustar os dados 

de vazão em uma função descrita por uma ou mais variáveis com parâmetros definidos pelo 

ajuste da função. Assim, encontra-se os parâmetros de ajuste da função para o período base 

e calcula-se a vazão utilizando estes parâmetros para o período de alteração, está é a vazão 

com a interferência climática (Qc). Subtraindo Qc da vazão observada pro mesmo período 

encontra-se o incremento da vazão devido a alteração antrópica. Ou seja, também utiliza a 

mesma teoria empregada na modelagem hidrológica para separação das componentes clima 

e atividade antrópica.  

 

Métodos simples como regressão linear ou dupla massa podem ser utilizados às séries 

medidas de vazões para retratar o comportamento variação das vazões de longo período 

como indicado no tópico 2.1.2 de tendência temporal.  
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5 Resultados 

Neste tópico, os resultados serão apresentados de acordo com cada metodologia e 

posteriormente será feita uma análise comparativa das metodologias destacadas no tópico 4 

da presente dissertação.  

5.1 Teste de Pettitt 

 
Dando continuidade ao explicitado no tópico Metodologia, o Teste de Pettit foi aplicado às 

100 estações da Bacia do São Francisco que não possuíam influência de reservatório na sua 

série de vazões (Figura 4.6) ou àquelas estações que estivessem localizadas na calha do São 

Francisco. Dentre as estações restantes foi possível detectar mudança abrupta, pvalue < 0.05, 

em 58 delas utilizando o método de Pettitt.  

 

Ademais, analisados os resultados do teste do Pettitt, buscou-se manter apenas aquelas 

estações que possuíam períodos tanto de base como de alteração com no mínimo 15 anos. 

Ao final, identificou-se um total de 32 estações com resultados significativos no teste de 

Petitt e com no mínimo 15 anos em cada período. Adiante seguem explicitados os resultados 

dessas 32 estações para o teste do Pettitt, indicando o ano do salto e a extensão total da série 

(Pettitt, 1979). É possível perceber que o ano de salto ficou concentrado entre os anos de 

1995 e 2000, com 85% das estações com salto nos anos de 1995 e 1998. 
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Figura 5.1 - Estações com mudança abrupta identificadas pelo Método de Pettitt 

 
Como descrito anteriormente, o Método de Pettitt divide a série em dois períodos. O período 

base ou de referência, anterior a mudança, se caracteriza pelo ano de início da série e se 

estende até o ano de identificação da mudança. O período de alteração é aquele que se inicia 

no ano da mudança e se estende até o final da série. 
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O período base se caracteriza como o período de vazões naturais, ou aquele que se 

aproximaria ao máximo da vazão natural do rio. O período de alteração compilaria então o 

período em que interferências humanas como alteração de uso e ocupação do solo e captação 

de água passaram a intervir na vazão natural do rio. A Figura 5.2 indica a localização das 

estações com mudança, identificando aquelas com período mínimo de dados para aplicação 

das metodologias. Já na  ilustra a magnitude da mudança a partir do percentual de mudança 

em relação ao período base. Todas as estações indicam uma redução de vazão, entre -13% e 

-45%. 

 

 

Figura 5.2 - Distribuição do pvalor obtido pelo Pettitt 

 

Por fim, com objetivo de interpretar de forma mais coerente os resultados e principalmente 

comparar geograficamente os resultados das estações, buscou-se identificar e comparar sub-

bacias do São Francisco identificadas pela Figura 5.3. Desta forma as 32 estações 

identificadas com mudança e com mais de 15 anos de dados para os dois períodos foram 

subdivididas em cinco sub-bacias com cores: rosa, verde, verde-escuro, azul e vermelha. 

Essa subdivisão considerou o posicionamento geográfico, as sub-bacias identificadas e os 

próprios indicadores de cada metodologia. 
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Figura 5.3– Estações em diferentes sub-bacias do São Francisco 

Nos tópicos seguintes serão discretizados os resultados de cada metodologia 

individualmente e posteriormente será realizada uma análise comparativa das mesmas. Uma 

vez identificadas as mudanças e os períodos de base e alteração indicados foi possível 

construir o mapa apresentado pela Figura 5.4 que indica o percentual de variação das vazões 

entre os dois períodos com relação a vazão do período base. Todas as estações indicam uma 

redução de vazão, entre -13% e -45%. 
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Figura 5.4 - Incremento percentual na vazão entre o período base e de alteração. 

 

5.2 Regressão linear 

 

Uma vez definidos os períodos de base e alteração das séries de cada estação, assim como 

descrito anteriormente no tópico 4.4.3, foi realizada a quantificação das origens das 

variações médias de longo período, posterior a aplicação da regressão linear. Segundo 

equação 5.1 realizou-se o ajuste dos parâmetros (P e S) para o período de base nas estações 

onde foram identificadas mudanças (Método Pettitt): 

 &7;54 = L7;54 × L + , (5.1) 

 

A partir da definição destes parâmetros para o período de base, foram aplicados estes 

mesmos valores para o período de alteração identificando então a série de vazões com 

contribuição climática para o período de alteração (5.2): 

 &< = L;=(4>;çã6 × L + , (5.2) 

�������
�	
����	�
�	������

��
������

�������


�
�����

�������


��
������

���������
�����������������
����������������������
������

 �!����



 
 

    44 

Consequentemente a diferença entre a série observada para o período de alteração e a série 

construída pela equação 5.3 das vazões com interferência unicamente climática (Qc), é 

possível obter então a série de vazões com interferência unicamente composta por origem 

antrópica (Qh). 

 

 &A = &;=(4>;çã6 − &< (5.3) 

 

A Figura 5.5 traz os valores da contribuição climática e antrópica às vazões com relação a 

variação total das vazões de longo período, obtidas pela regressão linear. Esta metodologia 

mostrou uma predominância da contribuição antrópica em detrimento da contribuição 

climática. Isto acontece em razão de o cálculo da contribuição climática incorporar apenas a 

variação da precipitação, qualquer outra variação como da evapotranspiração é identificada 

como contribuição antrópica. 

 

A Figura 5.6 indica a contribuição antrópica e climática com relação a vazão do período de 

base. Ou seja, incorpora além da origem da contribuição, o impacto da mudança entre os 

dois períodos. Por fim, a Tabela 5.1 traz os valores absolutos na variação das vazões de longo 

período por estação e por fim o r2 obtido pelo ajuste dos parâmetros indicados pela equação 

5.1. 
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Figura 5.5 – Origem da contribuição na variação das vazões médias de longo período com 

relação à variação total da vazão- Regressão Linear 

 
Figura 5.6 – Magnitude da contribuição climática e antrópica na variação das vazões 
médias de longo período com relação a vazão do período de base - Regressão Linear 
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Tabela 5.1 – Parâmetros ajustados pela regressão linear e o r2 do ajuste 

Estação P S r2 

40810800 0.004 0.417 0.463 
40811100 0.008 0.818 0.487 
41685000 0.025 0.916 0.555 
42187000 0.035 3.790 0.494 
43250002 0.267 12.905 0.570 
43300000 0.269 22.963 0.553 
43429998 0.865 63.397 0.578 
43670000 1.257 95.548 0.565 
43880000 1.560 120.280 0.579 
44250000 0.084 19.709 0.587 
45131000 0.160 61.298 0.561 
45170001 0.089 59.144 0.478 
45210000 0.283 119.040 0.514 
45220000 0.038 10.669 0.542 
45260000 0.325 130.390 0.520 
45590000 0.039 30.865 0.566 
45740001 0.092 36.519 0.553 
45770000 0.072 53.737 0.625 
45880000 0.127 77.944 0.533 
45910001 0.380 196.680 0.555 
45960001 0.399 198.850 0.530 
46415000 0.051 30.433 0.474 
46455000 0.063 45.964 0.481 
46490000 0.021 5.151 0.384 
46550000 0.193 77.784 0.544 
46610000 0.289 171.440 0.522 
46650000 0.314 169.260 0.440 
46675000 0.263 161.160 0.310 
46770000 0.039 31.241 0.496 
46790000 0.154 85.050 0.610 
46870000 0.198 86.957 0.449 
46902000 0.404 253.050 0.294 
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O método da regressão é o mais simples entre as metodologias apresentadas. O melhor ajuste 

da regressão entre as estações indicou um r2 de 0,63 e o pior ajuste com r2 de 0,3, para o 

período de base. Analisando os mapas apresentados é perceptível a tendência que este 

método tem em indicar uma contribuição antrópica forte. Como o único parâmetro de 

alteração climática considerado neste caso foi a precipitação qualquer outra variação não 

proveniente deste parâmetro é interpretada como contribuição antrópica.  

 

5.3 Modelagem hidrológica – SMAP 

Utilizando uma ferramenta computacional desenvolvida no ambiente Matlab foi realizada a 

calibração dos parâmetros do modelo hidrológico (SMAP) para o período de base de cada 

estação. Esses parâmetros obtidos no período base e aplicado no período de alteração possui 

como única influência a variação climática, sendo possível obter uma série de vazões 

simuladas que incorpora apenas as interferências climáticas (Qc). A diferença entre a série 

observada do período de alteração, que possui incorporada tanto as interferências climáticas 

quanto antrópicas e a série simulada (Qc) resulta em uma série com apenas as interferências 

antrópicas (Qh) assim como descrito pelas equações 3.20, 3.21 e 3.22. 

 

Para a calibração dos parâmetros do modelo SMAP descritos no tópico 4.4.1 e utilizando o 

Nash-Sutcliff, definiu-se os valores máximos e mínimos que cada parâmetro poderia variar 

segundo próprio manual do usuário do modelo: 

• Capacidade de saturação do solo (SAT): 100 – 8000; 

• Coeficiente do escoamento superficial (Kes): 0.1 – 10; 

• Coeficiente de recarga do solo (Crec): 0 – 100; 

• Taxa de deplecionamento (K): 0 – 1; 

• Taxa de umidade inicial do solo (Tuin): 1 – 100; 

• Escoamento de base inicial (Ebin): 0 – 30. 

 

Na Tabela 5.2 estão apresentados os resultados dos parâmetros calibrados para cada um das 

32 estações e os valores de Nash-Sutcliff e de correlação da calibração. Os resultados 

destacados nas duas últimas colunas indicam um bom ajuste da calibração com a série 

observada.  
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Tabela 5.2 - Calibração dos parâmetros do SMAP para o período base 

Estações SAT Kes Crec K Tuin Ebin NS_c Corr 

40810800 3492.6 6.16 2.59 1.9E-09 74.088 0.74 0.71 0.84 
40811100 3624.4 7.12 2.07 7.5E-04 78.684 0.00 0.76 0.87 
41685000 5970.6 10.00 0.26 8.0E-01 65.513 10.17 0.72 0.85 
42187000 2000.1 5.54 27.68 1.0E+00 64.164 4.68 0.70 0.84 
43250002 2074 2.65 34.39 1.0E+00 46.889 6.74 0.67 0.82 
43300000 2832.3 3.47 6.27 9.0E-04 60.91 0.00 0.69 0.83 
43429998 2899.4 4.79 3.10 3.5E-07 64.72 0.00 0.74 0.86 
43670000 2237.8 5.04 7.40 1.0E+00 61.638 112.28 0.74 0.86 
43880000 2373.2 5.03 6.95 1.0E+00 63.009 142.89 0.75 0.87 
44250000 4097.4 5.09 5.14 9.9E-01 55.373 23.92 0.74 0.86 
45131000 3816.6 5.47 7.93 1.0E+00 58.126 64.92 0.69 0.83 
45170001 4029.1 6.63 6.63 1.0E+00 55.28 67.95 0.72 0.85 
45210000 3249.2 5.97 8.03 9.9E-01 55.777 135.94 0.71 0.84 
45220000 4192.1 6.43 2.84 9.9E-01 54.879 13.73 0.74 0.86 
45260000 2988.2 6.39 7.28 9.9E-01 56.435 147.34 0.71 0.84 
45590000 5773.6 8.16 4.54 1.0E+00 57.91 31.11 0.72 0.85 
45740001 7374 8.89 1.08 9.8E-01 61.696 49.52 0.74 0.86 
45770000 5997.9 7.83 3.33 1.0E+00 56.865 57.25 0.76 0.87 
45880000 3792 7.56 5.30 9.9E-01 54.127 87.35 0.73 0.86 
45910001 3677.5 6.77 10.77 1.0E+00 52.663 201.64 0.73 0.85 
45960001 3916.1 8.83 3.01 1.0E+00 59.979 216.41 0.73 0.85 
46415000 5951.1 9.95 1.58 9.8E-01 54.262 43.30 0.62 0.79 
46455000 5218.6 5.72 26.10 1.0E+00 46.11 46.30 0.60 0.77 
46490000 8000 9.17 0.38 7.2E-01 60.51 12.35 0.59 0.77 
46550000 5354.4 7.64 7.29 1.0E+00 55.934 79.43 0.71 0.84 
46610000 7529.5 4.91 28.64 1.0E+00 43.024 172.52 0.62 0.79 
46650000 4405.7 8.96 5.00 1.0E+00 59.74 173.43 0.59 0.77 
46675000 3106.5 8.90 9.65 1.0E+00 52.964 166.12 0.52 0.72 
46770000 7982.8 10.00 0.92 9.9E-01 34.202 49.82 0.56 0.79 
46790000 6653.2 5.45 16.26 1.0E+00 47.111 86.30 0.69 0.83 
46870000 3421.8 4.78 97.17 1.0E+00 40.717 91.00 0.69 0.83 
46902000 2285.2 8.50 31.28 1.0E+00 48.825 278.41 0.51 0.72 

 

Com objetivo de exemplificar a utilização da metodologia, a Figura 5.7 (a) indica então a 

série observada em azul. Em vermelho vemos a série construída a partir da calibração do 

modelo no período de base, sendo projetada para o período de alteração (Figura 5.7 (b)). 
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Figura 5.7 (a) Calibração da Estação 41410000 no período base; (b) Série observada no 
período total (azul), série projetada considerando apenas a contribuição climática no período 
de alteração (Qc) 
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De maneira análoga ao apresentado no método da regressão, a Figura 5.8 traz os valores da 

contribuição climática e antrópica às vazões com relação a variação total das vazões de longo 

período, obtidas pelo método da modelagem hidrológica (SMAP). Já a Figura 5.9 indica a 

contribuição antrópica e climática com relação a vazão do período de base.  

 
Figura 5.8 - Origem da contribuição na variação das vazões médias de longo período com 
relação à variação total da vazão- Modelagem hidrológica (SMAP) 

 

Observando o resultado é possível identificar que bacias próximas possuem comportamentos 

análogos quanto ao percentual da origem da contribuição nas vazões de longo período. 

Existem duas sub-regiões com clara predominância antrópica, ao norte na margem esquerda 

e ao sul na margem direita do Rio São Francisco. Já a sub-região central na margem 

esquerda, possui predominância climática e identificamos também uma sub-região mais ao 

sul da margem esquerda com origens de contribuição mais dividida entre mudanças 

climáticas e mudanças na bacia.  
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Figura 5.9 - Contribuição climática e antrópica na variação das vazões médias de longo 
período com relação a vazão do período de base - Modelagem hidrológica (SMAP) 

 
Este modelo apresentou resultados satisfatório quando avaliamos a calibração de seus 

parâmetros pela análise da métrica Nash-Sutcliffe, em que em 72% das estações obteve-se 

ajuste maior de 70% e todas estações tiveram resultado de correlação maior que 72% (Tabela 

5.2).  

 

As estações previamente identificadas pela sub-bacia de cor vermelha nos resultados desta 

dissertação foram identificadas com os maiores valores de dS para ambos os períodos. 

Quando analisamos os parâmetros calibrados (Tabela 5.2) principalmente para as estações 

vermelhas (estações mais a noroeste da bacia) percebemos uma tendência ao armazenamento 

da água no subterrâneo identificado pelo parametro CREC, sem que haja uma contribuição 

significativa de escoamento de base representado pelo parâmetro K (onde K varia de 0-1 e 

K igual a 1 representa um escoamento de base nulo). 

5.4 Elasticidade-clima 

O método da elasticidade-climática aplicado neste estudo, como descrito no tópico 3.4.1, foi 

realizado através da aplicação do conceito da elasticidade à hipótese de Budyko. Assim 

����
�����	
��
��	
��������
�����������������
����������������������
������

�������



 
 

    52 

como as outras metodologias, esta foi aplicada àquelas estações com mais de 15 anos de 

dados em ambos os períodos (período de base e de alteração) determinados pelo método de 

Pettitt. 

 

Partindo da premissa inicial da hipótese de Budyko, onde o armazenamento (dS) nas análises 

de longo período pode ser desprezado, e a partir da equação 3.28, encontra-se o coeficiente 

da elasticidade da precipitação com relação a vazão (l%) e o coeficiente da elasticidade da 

evapotranspiração também com relação a vazão	(l9) utilizando as derivadas da equação de 

Budyko (equação 3.29 e 3.30), a precipitação e a evapotranspiração real (Budyko). 

 

A Figura 5.10 indica os coeficientes l% e l9 calculados para o período base (barras coloridas 

de acordo com a subdivisão das sub-bacia previamente apresentadas), e também calculados 

para o período de alteração (barras cinzas) com a evapotranspiração e a precipitação 

observadas.  

 

 
Figura 5.10 - (a) Coef. de elasticidade da precipitação com relação a vazão para período de base e de 

alteração; (b) Coef. de elasticidade da evapotranspiração com relação a vazão para período de base 

e de alteração 

Analisando os resultados dos coeficientes de elasticidade, percebemos que as sub-bacias 

verdes e rosa possuem correlação parecida para ambos coeficientes, a sub-bacia azul faz a 

transição para a sub-bacia vermelha que possui a maior correlação da vazão tanto com a 

precipitação quanto com a evapotranspiração. Esta tendência acaba se mostrando também 
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quando olhamos para os resultados da origem das contribuições das vazões na sub-bacia 

vermelha, em que encontramos uma contribuição climática predominante na variação das 

vazões de longo período. 

 

Olhando agora para os valores de l% e l9 entre os períodos de base de alteração, percebemos 

uma redução da correlação da vazão com ambas as variáveis climáticas, e de maneira mais 

acentuada com relação a precipitação. É perceptível a tendência de redução do l% 

gradualmente conforme as estações vão ficando a jusante da bacia. 

 

Da mesma maneira que foi feito para a regressão linear e para a modelagem hidrologica, a 

Figura 5.11 e Figura 5.12 trazem os resultados da origem das contribuições climáticas e 

antrópica às vazões de longo período, primeiro relativas a variação total nas vazões entre os 

dois períodos e posteriormente relativa a vazão do período de base para detectarmos além 

da contribuição predominante o impacto real da contribuição nas vazões.  

 

 
Figura 5.11 - Origem da contribuição na variação das vazões médias de longo período com relação 

ao variação total da vazão- Elasticidade-clima - Budyko 

Esta metodologia identificou uma contribuição concorrente, entre clima e alterações da bacia 

na maior parte das estações. Mais ao norte existe uma predominância da contribuição 
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climática, mas as demais estações trazem em sua maioria uma contribuição sem 

predominância clara quanto a origem. As bacias com contribuição predominantemente 

climática também apresentam uma alteração de menor impacto nas vazões como é possível 

perceber pela dimensão das barras indicadas pela Figura 5.12. 

 

Este resultado difere consideravelmente do resultado obtido pela modelagem hidrológica e 

estas diferenças serão abordadas também pelo método da decomposição que de forma 

análoga a elasticidade-climática parte da hipótese de Budyko, também será abordado no 

tópico de comparação entre as metodologias apresentadas.  

 

 
Figura 5.12 - Contribuição climática e antrópica na variação das vazões médias de longo período 

com relação a vazão do período de base - Elasticidade-clima - Budyko 

 

5.5 Método da Decomposição – Budyko 

 
Da mesma forma que apresentado nos métodos anteriores, uma vez definidos os períodos de 

base e alteração de cada uma das estações identificadas com mudança (tópico 5.1), foi 
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aplicado o método da decomposição, baseado nas hipóteses de Budyko e descrito pelos 

tópicos 4.4.2 e 3.1.1.2.  

 

Considerando os dois caminhos possíveis identificados pela Figura 5.13 constituiu-se dois 

resultados aqui citados como decomposição ABC e decomposição ADC, admitindo que a 

premissa da hipótese de Budyko, dS=0 para médias de longo período, é verdadeira. 

 

 
Figura 5.13 – Caminhos utilizados no cálculo do método da Decomposição 

 

Através das equações 3.15, 3.16 e 3.17 foram obtidos os resultados da decomposição 

caminho ABC, similarmente a partir das equações 5.4, 5.5 e 5.6 obteve-se os resultados da 

decomposição para o caminho ADC. 

 ∆&(6(;= = &B − &C = L9[1 − 	o(p9, q9)] − L%[1 − 	o(p%, q%)] (5.4) 

 ∆&< = &B − &D = L9[1 − 	o(p9, q9)] − L%[1 − 	o(p%, q9)] (5.5) 

 ∆&A = &D − &C = L%[1 − 	o(p%, q9)] − L%[1 − 	o(p%, q%)] (5.6) 
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A Tabela 5.3 traz os resultados do método da decomposição para os dois caminhos descritos 

anteriormente. A variação total das vazões médias de longo período (dQt) também pode ser 

destacada, esta variação abriga tanto a componente climática quando antrópica. É possível 

perceber que a diferença da contribuição atribuída em ambos caminhos, é muito próxima 

com média de 0,17%, não sendo maior que 1,93% em nenhuma das estações estudadas. 
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Tabela 5.3 - Resultados do Método da Decomposição 

Estação dQt/Q1 W1 W2 
Decomposição ABC Decomposição ADC 

dQc/Q1 dQh/Q1 dQc/Q1 dQh/Q1 
40810800 -36.18% 2.64 3.70 -10.34% -25.84% -12.26% -23.92% 
40811100 -36.18% 2.82 3.92 -11.45% -24.73% -13.38% -22.80% 
41685000 -44.92% 4.59 6.20 -17.52% -27.40% -17.50% -27.42% 
42187000 -44.30% 3.08 3.63 -18.77% -25.54% -16.64% -27.67% 
43250002 -27.57% 2.57 2.95 -13.66% -13.91% -13.89% -13.68% 
43300000 -31.12% 2.18 2.53 -15.46% -15.66% -15.60% -15.51% 
43429998 -36.67% 2.56 3.02 -19.67% -17.00% -19.62% -17.05% 
43670000 -40.27% 2.66 3.23 -20.51% -19.76% -20.31% -19.95% 
43880000 -39.58% 2.67 3.26 -18.91% -20.67% -18.73% -20.86% 
44250000 -41.49% 2.34 2.77 -16.57% -24.92% -15.18% -26.31% 
45131000 -32.64% 2.07 2.38 -14.08% -18.55% -13.83% -18.81% 
45170001 -24.94% 2.09 2.25 -13.70% -11.24% -13.50% -11.44% 
45210000 -30.19% 2.11 2.37 -13.67% -16.52% -13.36% -16.83% 
45220000 -41.02% 2.71 3.10 -19.25% -21.76% -17.36% -23.66% 
45260000 -31.05% 2.23 2.48 -14.81% -16.24% -14.33% -16.73% 
45590000 -19.19% 2.85 2.75 -24.57% 5.38% -24.81% 5.62% 
45740001 -27.56% 3.24 3.20 -29.34% 1.78% -29.54% 1.99% 
45770000 -19.25% 2.41 2.43 -18.09% -1.15% -18.08% -1.17% 
45880000 -28.54% 2.40 2.59 -17.11% -11.43% -16.73% -11.80% 
45910001 -27.19% 2.73 2.83 -21.73% -5.46% -21.43% -5.76% 
45960001 -24.82% 2.73 2.87 -17.30% -7.52% -17.03% -7.79% 
46415000 -30.34% 3.23 3.41 -22.35% -7.99% -21.98% -8.36% 
46455000 -20.64% 3.37 3.19 -27.99% 7.35% -28.24% 7.60% 
46490000 -37.61% 4.30 4.47 -28.75% -8.85% -26.84% -10.77% 
46550000 -25.70% 4.23 4.18 -27.90% 2.19% -28.13% 2.43% 
46610000 -20.04% 3.38 3.42 -18.14% -1.90% -18.09% -1.95% 
46650000 -19.42% 3.46 3.46 -19.37% -0.05% -19.37% -0.05% 
46675000 -21.05% 3.61 3.38 -32.71% 11.66% -34.33% 13.28% 
46770000 -13.84% 3.75 3.59 -21.18% 7.34% -21.41% 7.58% 
46790000 -14.58% 3.17 3.08 -19.42% 4.84% -19.48% 4.90% 
46870000 -14.05% 3.39 3.28 -19.96% 5.91% -20.26% 6.21% 
46902000 -16.87% 3.63 3.35 -31.26% 14.39% -33.18% 16.31% 

 

Assim como foi feito previamente para as metodologias apresentadas anteriormente, abaixo 

foi plotado o percentual da contribuição antrópica e climática na variação das vazões médias 

de longo período geograficamente (Figura 5.14). É possível perceber então a similaridade 

entre resultados definidos pelos dois caminhos, entre estações próximas geograficamente e 

com relação ao método da elasticidade-climática (tópico 5.4). 

 

A esquerda (Figura 5.14) destaca-se os resultados das contribuições com relação a variação 

total da vazão entre os dois períodos (dQc/dQt e dQh/dQt). A direita estão os resultados das 
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contribuições, desta vez relativos à vazão do período base (dQc/Q1 e dQh/Q1) que possibilita 

compreender além da origem, as estações que de fato sofreram maior impacto. 

 
Figura 5.14 – Comparação entre resultados do Método de Decomposição 

���������	
����
�����
���������

�������

���������	
�����������

���������	
�����������

���������	
�����������

���������	
�����������



 
 

    59 

 
Analogamente, foi construído também um gráfico de dispersão entre o parâmetro w do 

período de base e do período de alteração (Figura 5.15). Uma vez que este parâmetro destaca 

as características da bacia é esperado que estações próximas possuam características 

comparáveis. Baseado no apresentado, é possível perceber então geograficamente uma 

tendência nos valores do w, onde nas sub-bacias mais a jusante do rio São Francisco 

identificou-se um w menor e uma variação menor entre período base e alteração e a montante 

ocorreu uma variação mais significativa do w quando comparamos os dois períodos.  

 

A sub-bacia destacada em vermelho não indicou uma variação significativa do w e a sub-

bacia azul faz uma transição entre os resultados da sub-bacia vermelha com as verdes. As 

sub-bacias verdes se comportam de maneira bem parecida uma da outra e por fim a sub-

bacia rosa identificou a maior alteração do w entre os dois períodos. 

 

 
 

Figura 5.15 –Parâmetro w para os períodos de base (w1) e de alteração (w2) em todas as 
estações analisadas. 
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Com objetivo de analisar de forma absoluta as variações das vazões médias de longo período 

e as origens das contribuições, foi construído um gráfico vetorial, onde as setas partem do 

período de base para o período de alteração indicando, a partir de isolinhas de Q/P (Figura 

5.16), a mudança absoluta das vazões médias de longo período de cada estação. A 

componente x das setas indicam a contribuição antrópica na variação das vazões por indicar 

a variação do parâmetro w ligado a alterações na bacia. Analogamente, a componente y das 

setas indica a contribuição por origem climática na variação das vazões médias de longo 

período por indicarem alteração dos parâmetros climáticos. 

 

Desta forma, destaca-se a homogeneidade das variações dentro de cada sub-bacia, mantendo 

as setas em sentidos concorrentes. É possível perceber também, como já indicado 

anteriormente, que a sub-bacia verde-escuro tende a fazer a transição do comportamento 

predominante climático das bacias vermelha e azul para o comportamento com 

predominância antrópica das bacias verde e rosa.  

 
Figura 5.16 – Identificação das alterações climáticas (eixo y) e antrópicas (eixo x) na vazão média 

de longo período Q/P (isolinhas)  

Quando falamos destas variações do w nas diferentes sub-bacias, podemos identificar a 

consequência desta mudança nas contribuições das vazões médias de longo período. Onde, 
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quanto maior a mudança do w do período 1 para o período 2 maior será a componente de 

contribuição antrópica. Esta afirmação se torna clara comparando então as origens das 

contribuições percentuais com relação variação total da vazão (dQc+dQh) por sub-bacia 

(Figura 5.17). Por fim, baseado nos resultados explicitados, é possível identificar as bacias 

rosa e verde com predominância da componente antrópica, a verde escuro como uma bacia 

de transição para as bacias azul e vermelha onde a componente climática é preponderante 

(>60% em 15 de 17 estações). Também destaca-se que a bacia vermelha possui uma 

tendência de aumento dar vazões devido a origem antrópica e que esta região possui uma 

tendência de expansão do cultivo de soja. 
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Figura 5.17 - Contribuição antrópica e climática das vazões médias de longo período pelo método da 

Decomposição (dQ/dQt) 

 

Baseado nos resultados obtidos para ambas as metodologias que aplicam a hipótese de 

Budyko e considerando as diferenças destes com o resultado da modelagem hidrológica, 

buscou-se avaliar de fato se a variação do armazenamento da água no solo da bacia pode ser 

desconsiderado (dS = 0) nas médias de longo período nesta região.  

 

Para isto, analisou-se como foi o comportamento do armazenamento na bacia utilizando o 

cálculo da evapotranspiração real obtido pelo SMAP para os dois períodos. Desta forma 

obteve-se o D,% e D,9 (equação 5.7 e 5.8) partindo do balanço hídrico: 

 D,% = L% − D%_FGCH − &%	 (5.7) 

 D,9 = L9 − D9_FGCH − &9 (5.8) 

A partir dos resultados calculados de D,%  e D,9  foram construídos os dois gráficos do 

armazenamento em função da vazão do período base, com objetivo de entender o peso do 

armazenamento no balanço hídrico local.  
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Gráfico 5.1 - Armazenamento obtido pelo SMAP para o período de base (a) e de alteração 
(b) 

Construindo uma média por região do armazenamento com relação a vazão, foram 

destacados os valores obtidos através da Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 Armazenamento médio por região (SMAP). 

Região dS1/Q1 med dS2/Q2 med 

Rosa 108.70% 262.66% 
Verde 26.57% 69.88% 
Verde-escuro 75.72% 51.02% 
Azul  94.16% 121.72% 
Vermelho 188.30% 171.23% 

 

As sub-bacias rosa e vermelha são as com maior armazenamento identificado pelo SMAP. 

Como citado anteriormente, a calibração dos parâmetros do SMAP para a região vermelha 

indicou os menores valores para o Nash-Sutcliff com os parâmetros de recarga de solo no 

máximo e escoamento de base praticamente zero (Tabela 5.2). Isto indica que o modelo está 

segurando ao máximo a água no subterrâneo por haver mais água no sistema do que indica 

a vazão do rio medida. Isto pode estar ocorrendo em razão de já existir uma retirada 

significativa nesta bacia no período de base, o que dificulta a simulação do modelo para este 

período. Ambas as sub-bacias, segundo mesmo modelo, possuem predominância da 

contribuição antrópica. Outra possibilidade seria que a base dados de evapotranspiração 

potencial esteja subestimando a evapotranspiração desta bacia e em razão disso o modelo 

esteja tentando compensar o excesso de água no armazenamento da bacia.  

 

A exemplo disso, a Figura 5.18 indica a calibração da Estação 46902000, que mostra a 

dificuldade do modelo em identificar as vazões mínimas mesmo considerando o escoamento 
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de base quase zero. Outra observação que pode ser feita é que a dificuldade em obter uma 

boa calibração se dá para as regiões mais ao norte, que possuem vazões inferiores. Corpos 

hídricos de vazões mais baixas podem ser mais sensíveis a alterações e isto pode também 

comprometer a representação do modelo.  

 

 
Figura 5.18 - Calibração da Estação 46902000 para o período base 

 

A partir dos resultados de armazenamento obtidos acima e sabendo que: 

 & = L − D − ΔS	 (5.9) 

 & + Δ, = L u1 −
D
L
v (5.10) 

 # = L u1 −
D
L
v  

 

Onde R representa a água disponível da bacia, pelo somatório da vazão e do armazenamento 

e a evapotranspiração real utilizada na obtenção dos armazenamentos é proveniente do 

modelo SMAP. Uma vez determinado isto, o desenho do método da decomposição foi 

refeito para buscar incorporar o armazenamento (dS) (Figura 5.19) 
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Figura 5.19 - Método da decomposição com armazenamento incorporado (dS) 

 

Partindo do ponto A para o ponto B, passando por C conseguimos separar as contribuições 

climática e antrópica das vazões de longo período identificando o dRc e o dRh. Onde, 

mudanças entre o ponto A e C incorporam apenas variações climáticas (mesmo w) e as 

mudanças entre o ponto C e B são devido a alterações antrópicas, por alterarem o w ligado 

as características da bacia e manter as características climáticas (Eo/P). 

 

A partir da figura e das premissas já discutidas segue o equacionamento utilizado para 

definição da contribuição água disponível da bacia (dR) devido a variações climáticas e 

alterações antrópicas: 

 w#< = L9 u1 −
D9_<="8;
L

v − &% − Δ,% (5.11) 

 w#A = &9 + Δ,9−L9 u1 −
D9_<="8;
L

v (5.12) 

Onde, D9_<="8;  é a evapotranspiração real obtida pela equação de Budyko aplicada a 

precipitação e evapotranspiração do período de alteração com o w do período de base. Ou 

seja, a evapotranspiração real do segundo período caso não houvesse alteração na bacia.  
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Sabendo que: 

 w&( = w#< + w#A + D,% − D,9 (5.13) 

 w&< + w&A = w#< + w#A + D,% − D,9 (5.14) 

 

Houve uma tentativa em separar a origem das contribuições na variação das vazões de longo 

de período, buscando uma correlação entre as variáveis. Desta forma, como a vazão é parte 

fundamental do cálculo do R definiu-se a seguinte relação: 

 
w&<
w&A

=
w#<
w#A

 (5.15) 

Possibilitando discretizar a variação total na vazão de longo período em contribuição 

climática e antrópica: 

 w&< =
w#< + w#A + D,% − D,9

1 +
w#A
w#<

 (5.16) 

 w&A =
w#< + w#A + D,% − D,9

1 +
w#<
w#A

 (5.17) 

De acordo com os resultados obtidos não houve uma correlação linear destas duas variáveis 

e por isso os resultados da discretização das vazões médias de longo período foram 

insatisfatórios para qualquer análise. Sendo necessário maior amadurecimento desta análise 

de armazenamento dentro do método Budyko na obtenção das contribuições das vazões de 

longo período. 

 

A Figura 5.20 destaca os resultados das contribuições da água disponível (dR) segundo sua 

origem tanto para o SMAP quanto para o método da decomposição de Budyko considerando 

dS diferente de zero. 
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Figura 5.20 – (a) dR encontrado para o Budyko (dS diferente de zero) (b) dR encontrado 
pelo SMAP para mudanças climáticas e antrópicas 
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5.6 Análise conjunta dos modelos empregados 

Esta sessão irá apresentar os dados em conjunto de todas as metodologias, possíveis 

diferenças entre suas aplicações e demais observações relevantes a este estudo. Nesta análise 

serão desconsiderados os dados da regressão linear que não levaram a um ajuste satisfatório 

para as estações da bacia do São Francisco. O resultado do caminho ADC também será 

desconsiderado por não haver uma variação considerável quando comparado aos resultados 

do caminho ABC no método da decomposição de Budyko.  

 

Desta forma, na Figura 5.21 estão compilados os resultados do método da decomposição e 

da elasticidade-climática que partem da hipótese de que o armazenamento seria desprezível 

(zero) para médias longo período, os resultados do método da decomposição considerando 

a evapotranspiração real obtida pelo SMAP e considerando o armazenamento diferente de 

zero e por fim o resultado obtido pela modelagem hidrológica (SMAP). Também está 

apresentado numericamente estes percentuais na Tabela 5.5. 

 

É possível perceber que os dois resultados superiores (Figura 5.21) por ambos partirem da 

hipótese de Budyko tiveram resultados próximos, com variação média absoluta de 2,67% 

entre as atribuições da origem da contribuição, com as maiores diferenças na sub-bacia 

vermelha de 4,4% e 1,75% para as demais. Essas diferenças representariam em média 11% 

da variação total da vazão (dQt), 21% para sub-bacia vermelha e 6% para as demais. Após 

análise do armazenamento obtido pelo SMAP ficou claro que para a bacia do São Francisco 

o armazenamento não poderia ser desconsiderado, mas também é importante levantar a 

retirada de consumo desta região para compreender se de fato esse armazenamento é 

significativo ou se na verdade ele está compensando o uso consuntivo na bacia.  

 

Ao comparar os resultados do modelo hidrológico com o método da decomposição ABC 

foram identificadas diferenças significativas em média de 47% para dQc/Qt (60% para 

dQh/Q1, com sub-bacia vermelha chegando a 74% e as outras sub-bacias 10%), chegando a 

56% para a sub-bacia vermelha.  

 

Uma vez incorporado o armazenamento (Decomposição com E do SMAP), não foi possível 

realizar a separação da vazão (dQ) da água disponível na bacia (dR). Devido a isso não é 

possível comparar diretamente as contribuições das vazões de longo períodos entre o método 

da decomposição para dS igual a zero e com dS diferente de zero. Os gráficos da contribuição 
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climática e antrópica do dR para o SMAP e para o método da decomposição estão 

explicitados na Figura 5.21. O resultado das contribuições da decomposição (dS diferente 

de zero) se aproximaram dos resultados obtidos pelo SMAP naquelas bacias com 

predominância antrópica. As estações com predominância da componente climática 

divergiram ainda mais dos resultados obtidos pelo modelo SMAP, possivelmente por não 

considerar que parte do dS voltaria para vazão através do escoamento de base, sendo 

considerado pelo SMAP e não pelo método da decomposição.
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Tabela 5.5 - Percentual da variação das vazões de longo de período e sua origem de contribuição utilizando os métodos da regressão, 
decomposição, elasticidade-clima e modelagem hidrológica (SMAP). 

Estação Ano 
salto 

dQt Regressão 
(dQc) 

Regressão 
(dQh) 

Decomposição 
ABC (dQc) 

Decomposição 
ABC (dQh) 

Elasticidade 
(dQc) 

Elasticidade 
(dQh) 

SMAP 
(dQc) 

SMAP 
(dQh) 

40810800 1997 -36,18% 0,21 -36,39 -10,34 -25,84 -11,06 -25,12 -9,09 -27,09 
40811100 1997 -36,18% 0,21 -36,39 -11,45 -24,73 -12,29 -23,89 -9,63 -26,55 
41685000 1997 -44,92% -0,64 -44,28 -17,52 -27,40 -18,97 -25,95 7,42 -52,34 
42187000 1994 -44,30% -0,87 -43,44 -18,77 -25,54 -20,81 -23,49 -10,69 -33,62 
43250002 1994 -27,57% -1,87 -25,71 -13,66 -13,91 -14,49 -13,08 14,14 -41,71 
43300000 1994 -31,12% -2,51 -28,61 -15,46 -15,66 -16,46 -14,66 -17,08 -14,04 
43429998 1994 -36,67% -2,89 -33,78 -19,67 -17,00 -21,35 -15,32 -21,22 -15,45 
43670000 1994 -40,27% -2,71 -37,56 -20,51 -19,76 -22,39 -17,87 -12,66 -27,61 
43880000 1994 -39,58% -2,29 -37,30 -18,91 -20,67 -20,55 -19,03 -12,64 -26,94 
44250000 1995 -41,49% -0,94 -40,54 -16,57 -24,92 -18,09 -23,40 -27,31 -14,18 
45131000 1995 -32,64% -0,61 -32,03 -14,08 -18,55 -15,16 -17,47 -15,35 -17,29 
45170001 1995 -24,94% -0,34 -24,60 -13,70 -11,24 -14,75 -10,20 -24,99 0,05 
45210000 1995 -30,19% -0,47 -29,71 -13,67 -16,52 -14,71 -15,48 -23,57 -6,61 
45220000 1995 -41,02% -0,69 -40,32 -19,25 -21,76 -21,43 -19,59 -32,40 -8,62 
45260000 1994 -31,05% -0,45 -30,60 -14,81 -16,24 -16,09 -14,96 -25,34 -5,72 
45590000 1995 -19,19% -0,49 -18,70 -24,57 5,38 -27,87 8,68 -3,89 -15,30 
45740001 1995 -27,56% -0,80 -26,76 -29,34 1,78 -34,51 6,95 -32,60 5,05 
45770000 1994 -19,25% -0,38 -18,87 -18,09 -1,15 -19,95 0,70 -16,57 -2,67 
45880000 1995 -28,54% -0,35 -28,18 -17,11 -11,43 -18,83 -9,70 -21,32 -7,22 
45910001 1994 -27,19% -0,49 -26,69 -21,73 -5,46 -24,50 -2,68 -4,81 -22,38 
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Estação Ano 
salto 

dQt Regressão 
(dQc) 

Regressão 
(dQh) 

Decomposição 
ABC (dQc) 

Decomposição 
ABC (dQh) 

Elasticidade 
(dQc) 

Elasticidade 
(dQh) 

SMAP 
(dQc) 

SMAP 
(dQh) 

45960001 1994 -24,82% -0,22 -24,60 -17,30 -7,52 -19,20 -5,62 -21,32 -3,49 
46415000 1995 -30,34% -0,18 -30,16 -22,35 -7,99 -25,48 -4,86 -22,49 -7,85 
46455000 1995 -20,64% -0,34 -20,30 -27,99 7,35 -32,63 11,99 -1,15 -19,49 
46490000 1994 -37,61% 0,09 -37,70 -28,75 -8,85 -35,08 -2,53 -37,85 0,24 
46550000 1995 -25,70% -0,02 -25,69 -27,90 2,19 -33,32 7,61 -4,49 -21,22 
46610000 1995 -20,04% 0,16 -20,20 -18,14 -1,90 -20,60 0,56 -1,06 -18,98 
46650000 1994 -19,42% 0,19 -19,61 -19,37 -0,05 -22,20 2,78 -4,56 -14,86 
46675000 2000 -21,05% -0,43 -20,63 -32,71 11,66 -39,64 18,59 -3,50 -17,56 
46770000 2000 -13,84% 0,32 -14,15 -21,18 7,34 -25,08 11,24 1,97 -15,81 
46790000 2000 -14,58% 0,23 -14,81 -19,42 4,84 -22,53 7,95 -0,58 -13,99 
46870000 2000 -14,05% 0,27 -14,32 -19,96 5,91 -23,22 9,16 -0,76 -13,29 
46902000 2000 -16,87% -0,34 -16,53 -31,26 14,39 -37,62 20,75 0,56 -17,43 

 
 



 
 

    72 

 

 
Figura 5.21 - Origem da contribuição das vazões de longo período para o método da 
Decomposição (DS=0), Elasticidade-climática, Decomposição (DS≠0) e Modelagem 
Hidrológica (SMAP) 
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6 CONCLUSÃO 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar metodologias que distinguissem a origem das 

contribuições das mudanças detectadas nas vazões médias de longo período na bacia do São 

Francisco. Diante dessa proposição foram implementadas quatro metodologias: regressão 

linear, método da decomposição, método da elasticidade-climática e a modelagem 

hidrológica com o uso do modelo SMAP.  

 

De maneira preliminar foi realizada regressão linear das vazões com relação a precipitação 

e também foi realizada a regressão com ambas as variáveis climáticas precipitação e 

evapotranspiração potencial. Aqui foi exposto apenas o resultado da primeira em razão de 

não ter ocorrido uma melhora significativa do ajuste. Esse método acaba superestimando a 

componente antrópica das vazões por considerar apenas a variação da precipitação como 

variável climática. Qualquer outra variação passa a ser contabilizada como mudança na 

bacia.  

 

Prosseguindo a análise, utilizou-se o modelo SMAP (Lopes et al., 1982) também para obter 

as contribuições das vazões médias de longo período. Este modelo apresentou resultados 

satisfatório quando avaliamos a calibração de seus parâmetros pela análise da métrica Nash-

Sutcliffe, em que em 72% das estações obteve-se ajuste maior de 70% e todas estações 

tiveram resultado de correlação maior que 72%. As estações identificadas pela sub-bacia de 

cor vermelha nos resultados desta dissertação foram identificadas com os maiores valores 

de dS para ambos os períodos. Quando analisamos os parâmetros calibrados principalmente 

para as estações vermelhas percebemos uma tendência ao armazenamento da água 

(parâmetro CREC) no subterrâneo sem que haja uma contribuição significativa de 

escoamento de base (parâmetro K).  

 

Pelos resultados obtidos essa sub-bacia possui o maior grau de interferência antrópica e 

talvez já houvesse algum tipo de interferência no período de base analisado, o que poderia 

estar levando o modelo a entender que existe bastante água dada a precipitação e 

evapotranspiração, mas que esta não chega de volta ao rio, por isso ficaria armazenada no 

subsolo. Outra análise possível é que os dados obtidos para evapotranspiração potencial 

possam estar subestimados levando o modelo a armazenar o excesso de água no subsolo. 
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Os métodos da Elasticidade-climática e da Decomposição levam em conta a hipótese de 

Budyko, alterando apenas a forma de obter a separação das origens das contribuições das 

vazões de longo período. De acordo com a hipótese de Budyko, para médias de longo 

período o balanço hídrico seria formado pelas variáveis vazão, evapotranspiração real e 

precipitação desconsiderando a variação de armazenamento da bacia. Partindo desta 

premissa ambas as metodologias obtiveram resultados semelhantes com relação as variações 

sendo em média de 3,72% para dQc/Qt e dQh/Qt nas sub-bacias rosa, verde e verde-escuro. 

Já com relação as sub-bacias azul e vermelha as diferenças se tornam significativas 

especialmente com relação a dQh devido a estas estações possuírem vazões pequenas e 

incrementos também pequenos principalmente a componente antrópica, o que torna qualquer 

variação de 1% na contribuição ser 4-5 vezes maiores entre metodologias, gerando uma 

variação média para dQc/Qt e dQh/Qt de 21% para a sub-bacia vermelha e 10,6% para a 

azul. 

 

Ao comparar os resultados do modelo hidrológico com os métodos que utilizam a hipótese 

de Budyko, foram identificadas diferenças significativas em média de 47% para dQc/Qt e 

dQh/Qt, chegando a 56% para a sub-bacia vermelha. Uma vez identificadas tais diferenças 

buscou-se incorporar ao cálculo do Budyko o armazenamento conforme apresentado nos 

resultados desta dissertação. Não foi possível compreender a diferença dos resultados quanto 

a vazão média, sendo o parâmetro utilizado para a disponibilidade de água na bacia 

(dR=Q+dS). Esta incorporação acabou aproximando os resultados do Budyko aos obtidos 

pelo SMAP nas sub-bacias com predominância da componente antrópica, isto aconteceu 

principalmente na sub-bacia vermelha que possui o maior armazenamento identificado pelo 

modelo hidrológico. Já para sub-bacias com predominância climática acabou ampliando as 

diferenças nos resultados por não considerar que parte deste armazenamento voltaria para a 

vazão através do fluxo de base. 

 

Para estudos futuros, sugere-se incorporar as estimativas das demandas de uso consuntivo 

em cada bacia de volta nas vazões observadas, buscar novas bases de dados tanto de 

evapotranspiração potencial como real para incorporar ás análises. Outro fator de estudo 

potencial é compreender se existe uma tendência de mudança e não um ponto específico de 

início da mudança. Alguns estudos citados nesta dissertação buscaram a variação do w do 
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Budyko no tempo, uma análise nesse sentido enriqueceria bastante o entendimento desse 

método.  

 

É de suma importância compreender melhor o potencial de armazenamento desta bacia, e 

aprimorar o estudo de uma possível incorporação desse armazenamento no método do 

Budyko.  
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APÊNDICE A 

 
Tabela 7.1-A - Estação com os resultados da relação volume armazenado vazão e os testes 
estatísticos de definição do período de base Mann-Kendall, salto CUSUM e salto T 
(Souza,2018) 

Código Rel. Vol. Qmlt MK CUSUM Salto T 
41780002 0.008261454 S(5.0) NS 2006 NS 1996 
49660000 1.475670624 S(5.0) NS 1986 S(5.0) 1997 
46570000 0.034119608 S(5.0) NS 1992 NS 1997 
40930000 4.83E-04 NS NS 1983 NS 1974 
42600000 0.206767029 NS NS 2000 NS 1986 
40680000 0 NS NS 1978 NS 1975 
46415000 0.010058414 S(5.0) S(5.0) 1992 S(5.0) 1997 
41440005 0 NS NS 2005 NS 1996 
40080000 0.011419043 NS NS 1978 NS 1987 
46150000 0.620849311 S(5.0) S(5.0) 1983 S(5.0) 1985 
46790000 0 NS NS 1969 NS 1978 
42100000 0 NS NS 1984 NS 1991 
40710000 0.074927825 NS NS 1997 NS 1986 
45260000 0.006671615 S(5.0) S(5.0) 1983 S(5.0) 1988 
41260000 0.038957729 NS NS 1978 NS 1994 
41940000 0.00232231 S(5.0) S(5.0) 1986 NS 1995 
40037000 0 NS NS 2003 NS 1989 
42840000 0 NS NS 1977 NS 1995 
40823500 0 NS NS 2004 NS 1997 
45840000 0.007842914 S(5.0) S(5.0) 1991 S(5.0) 1980 
40850000 0.123452437 NS NS 1978 NS 1988 
41180000 0.039958825 NS NS 1993 NS 1985 
42257000 0.010919485 NS NS 2002 NS 1995 
44250000 0.003282013 S(5.0) S(5.0) 1993 S(5.0) 1993 
41990000 0.010188644 NS NS 1951 NS 1976 
41600000 0.024163186 NS NS 1977 NS 1986 
44950000 0.999771888 NS S(5.0) 1983 NS 1988 
42210000 1.234106606 NS NS 1968 NS 1989 
40740000 0.062978939 NS NS 1997 NS 1988 
40050000 6.833398273 NS NS 1976 NS 1969 
46360000 0.625897454 NS NS 1983 NS 1986 
47480000 0.29943109 NS NS 1992 NS 1989 
48020000 1.038060589 S(5.0) S(5.0) 1986 NS 1971 
41380000 0 NS NS 1953 NS 1979 
40185000 7.85E-04 NS NS 1987 NS 1993 
45210000 0.007525302 S(5.0) S(5.0) 1985 S(5.0) 1991 
40530000 0 NS NS 1977 NS 1991 
40032000 0 NS NS 1978 NS 1989 
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Código Rel. Vol. Qmlt MK CUSUM Salto T 
45910001 0.028621995 S(5.0) S(5.0) 1993 S(5.0) 1995 
40330000 0.070684296 NS NS 1961 NS 1975 
46543000 0.00574355 S(5.0) S(5.0) 1994 S(5.0) 1995 
45131000 0.002674431 S(5.0) S(5.0) 1983 NS 1980 
46035000 0.62424216 S(5.0) NS 1986 NS 1991 
41410000 0.026048994 NS NS 1977 NS 1990 
41818000 0.015461954 NS NS 1951 NS 1978 
46550000 0.013897127 S(5.0) S(5.0) 1969 S(5.0) 1972 
40060001 0 NS NS 2003 NS 1996 
42860000 0.0019302 NS NS 2003 NS 1991 
46998000 0.568720861 NS NS 1986 NS 1971 
44500000 0.734267548 NS NS 1950 NS 1975 
48290000 1.155353973 S(5.0) S(5.0) 1986 S(5.0) 1989 
45480000 0.722544784 NS NS 1986 NS 1995 
41300000 0.002619527 NS NS 1949 NS 1975 
49705000 1.435720931 S(5.0) NS 1994 S(5.0) 1996 
45960001 0.028095431 S(5.0) S(5.0) 1994 S(5.0) 1995 
48830000 1.142411405 NS NS 1994 NS 1992 
40400000 0.002499147 S(5.0) S(5.0) 1952 NS 1974 
42490000 0.301013229 NS NS 1992 NS 1988 
45770000 0.005349728 S(5.0) S(5.0) 1993 S(5.0) 1995 
45590000 0 S(5.0) S(5.0) 1994 S(5.0) 1995 
40100000 3.316808152 NS NS 1978 NS 1986 
45880000 0.008323082 S(5.0) S(5.0) 1991 S(5.0) 1994 
41135000 1.725262381 NS NS 1977 NS 1993 
40150000 0.172030724 NS S(5.0) 1952 NS 1976 
42540000 0.253323116 NS NS 1992 NS 1982 
44290002 0.698003447 NS NS 1986 NS 1995 
42440000 0 NS NS 1977 NS 1995 
40975000 0 NS NS 1977 NS 1992 
43880000 0.022906399 NS NS 1992 NS 1990 
43200000 0.914151742 NS NS 1977 NS 1983 
49330000 1.241233125 S(5.0) S(5.0) 1986 S(5.0) 1980 
41199998 0.046476798 NS NS 1978 NS 1994 
40053000 0 NS NS 1996 NS 1993 
41890000 0 NS NS 1977 NS 1991 
46830000 0 S(5.0) NS 1973 S(5.0) 1978 
44670000 0.051408191 NS NS 1983 NS 1987 
46105000 0.61880463 NS NS 1986 NS 1992 
41050000 0.001618301 NS NS 1977 NS 1991 
40170000 0.001477163 NS NS 1987 NS 1990 
46902000 0.008457259 NS NS 1967 NS 1978 
41685000 0 NS NS 1997 NS 1990 
46770000 0 S(5.0) S(5.0) 1989 S(5.0) 1993 
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Código Rel. Vol. Qmlt MK CUSUM Salto T 
40269900 0.128140206 NS NS 2007 NS 1995 
42750000 0.090474404 NS NS 1977 NS 1985 
41250000 0.023206703 NS NS 1978 NS 1977 
46490000 0.003200325 S(5.0) S(5.0) 1990 S(5.0) 1997 
45220000 0 S(5.0) S(5.0) 1985 S(5.0) 1989 
41340000 0.032915498 NS NS 1952 NS 1976 
45298000 0.664705894 NS NS 1952 NS 1973 
40300001 0.064790452 NS NS 1985 NS 1995 
49370000 1.179839401 S(5.0) S(5.0) 1983 S(5.0) 1973 
48840000 1.094491537 NS NS 1996 NS 1998 
40500000 0.013262301 NS NS 1990 NS 1988 
43300000 0.007709445 NS NS 1994 NS 1992 
42690001 0.097268136 NS NS 1992 NS 1986 
42395000 0.014105689 NS NS 2002 NS 1985 
46455000 0.013252024 S(5.0) S(5.0) 1997 NS 1997 
46610000 0.0109113 S(5.0) S(5.0) 1992 S(5.0) 1993 
41650002 0.018564731 NS NS 1985 NS 1995 
46675000 0.011940432 NS NS 1977 NS 1990 
42546000 0 NS NS 1991 NS 1993 
48590000 1.136556256 S(5.0) NS 1994 S(5.0) 1997 
42250000 0 NS NS 1995 NS 1994 
40025000 0 NS NS 1986 NS 1978 
44540000 0 S(5.0) NS 1989 S(5.0) 1993 
45170001 0.013010409 S(5.0) S(5.0) 1985 S(5.0) 1989 
40800001 0.159515463 S(5.0) S(5.0) 1967 NS 1982 
43670000 0.019553387 NS NS 1994 NS 1990 
42435000 0.038638973 NS NS 1994 NS 1995 
44200000 0.756252724 NS NS 1986 NS 1971 
42290000 0.008886366 NS NS 1976 NS 1990 
42187000 0 S(5.0) S(5.0) 1992 S(5.0) 1994 
46590000 0.011085386 S(5.0) S(5.0) 1992 S(5.0) 1996 

 


