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Resumo
COSTA, K. M. S. Variabilidade oceânica associada à variabilidade climática da vazão na
Bacia do Rio São Francisco. 2012. 163 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2012.
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a relação existente entre o comportamento anual dos
oceanos e o da vazão na Bacia do Rio São Francisco, Brasil, para o período de 1968 a 2004.
Foram construídos modelos de regressão linear múltipla para simular o valor da vazão anual
em Ponte da Taquara, Alto São Francisco, com base em índices climáticos e no valor médio
da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) em áreas específicas dos oceanos Pacífico e
Atlântico. Os índices climáticos considerados foram a Oscilação Decadal do Pacífico (ODP),
Indice de Oscilação Sul (IOS) e anomalias de TSM nas regiões de Niño. Os padrões
oceânicos de correlação linear entre a TSM do Pacífico e a vazão dos postos do Alto São
Francisco e o Médio São Francisco, indicam valores positivos em toda a costa oeste da
América do Norte e do Sul e região equatorial e fortes sinais negativos na costa leste da Ásia
e Austrália. Este padrão é bastante semelhante ao padrão espacial do primeiro modo obtido
pela aplicação de análise multivariada à TSM no Oceano Pacífico, que é associado à
Oscilação Multidecadal do Pacífico. A consideração de defasagem mensal no cálculo do
coeficiente de correlação linear entre os valores de vazão e TSM indicam que a TSM dos
meses mais próximos ao da vazão têm maior potencial para serem considerados como seus
preditores. Observa-se a diminuição da correlação linear entre TSM do Pacífico e a vazão dos
postos do Médio e Baixo São Francisco em relação aos postos do Alto São Francisco. O que
sugere que o Oceano Pacífico apresenta maior influência na variabilidade da vazão nos postos
localizados mais ao sul da Bacia do São Francisco. Por outro lado, observa-se o aumento dos
valores do coeficiente de correlação linear no Atlântico Sul principalmente para a vazão dos
postos do Médio e Sub-Médio, indicando possivelmente a maior influência do Oceano
Atlântico na vazão de postos localizados mais a nordeste da bacia hidrográfica considerada. O
padrão oceânico indicado pelos valores de correlação linear entre a TSM e os postos do SubMédio São Francisco indica a presença de um dipolo meridional, com anomalias negativas e
positivas na bacia do Atlântico Sul tropical e subtropical. O IOS e ODP apresentam maior
valor de correlação para a vazão observada no Alto e Médio São Francisco. As regiões
selecionadas nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico e os índices Niño1+2, Niño 3 e Niño 4
para a construção do modelo linear para a simulação da vazão anual suavizada explicam 96%
da variância total da vazão. No caso da vazão sem suavização as variáveis selecionadas pelo
modelo elaborado explicam 52% da variância total. O padrão atmosférico anômalo associado
aos dois primeiros subperíodos da vazão em Ponte da Taquara, de 1968 a 1978 e de 1979 a
1988, caracterizados em média por anomalias negativas e positivas, respectivamente,
apresenta condições atmosféricas específicas às anomalias observadas da vazão. Em geral,
anomalias negativas (positivas) de vazão em Ponte da Taquara são acompanhadas por ODP
negativa, com anomalias negativas (positivas) de TSM no Pacífico Equatorial.
Palavras-chave: Vazão fluvial; Temperatura da Superfície do Mar; Indices Climáticos;
Variabilidade Climática

ABSTRACT
COSTA, K. M. S. Oceanic variability related to river outflow at São Francisco
Hydrographic basin. 2012. 163 f. Dissertation (Master Degree) – Faculdade de Filosofia
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2012.
This research concerned to propose a valuation about the relationship between annual oceanic
behavior and river outflow at São Francisco Hydrographic Basin, in Brazil, for the period
from 1968 to 2004. Linear model based on multiple regression were built for annual river
outflow at Ponte da Taquara, located at High São Francisco sub-basin. Climatic indexes and
Sea Surface Temperature (SST) averages for selected areas over Pacific and Atlantic oceans
were taken as independent variables in the modeling. Pacific Decadal Oscillation (PDO),
Southern Oscillation Index (SOI) and SST anomalies at the Niño regions were also
considered as independent variables in the modeling. The specific oceanic areas were selected
through linear correlation calculation between river outflow at High São Francisco and SST.
Oceanic patter represented by linear correlation between Pacific SST and river outflow at
High São Francisco and Medium São Francisco shows positive values throughout the west
coast of North and South America and the equatorial areas and, high negative values at
oceanic areas to the east of Asia and Australia. This patter is quite similar to that obtained as
the first mode of multivariate analysis applied over Pacific basin, and is related to the PDO.
The consideration of temporal lag between SST river outflow monthly values showed that the
smaller interval provide the best linear correlation. Linear correlation patter over Pacific is
more significant for river outflow observed at the southern area of São Francisco Basin in
relation to those located at northern areas. This aspect suggests that Pacific Ocean plays a
more significant role to determination of river outflow observed at the south of the
hydrographic basin. On the other hand, linear correlation values are greater at South Atlantic
when river outflow for Sub-Medium São Francisco is considered. This result suggests that
South Atlantic Ocean can play a greater role for the determination for climatic variability for
river outflow observed at northern areas of São Francisco Basin. The oceanic correlation
pattern for South Atlantic Ocean also shows a dipole mode, between tropical and subtropical
latitudes, for fluvial stations located at the northern areas of the hydrographic basin. SOI and
PDO present greater correlation values for river outflow observed at High and Medium São
Francisco Basin. Ocean Pacific, Atlantic and Indian and the indexes Niño1+2, Niño 3 e Niño
4 variables, selected for the linear model elaboration to river outflow simulation, explain 96%
of the total variance. In the case of not smoothed data, the variance explained by the linear
model is equal to 52%. The atmospheric averaged patterns for the considered two first subperiods, from 1968 to 1978 and from 1979 to 1988, that are characterized by negative and
positive river outflow anomalies at High São Francisco, present atmospheric conditions
closely related to the observed river outflow anomalies. In general, river outflow negative
(positive) anomalies at High São Francisco are related to negative PDO and SST negative
anomalies (positive) at equatorial Pacific.

Keywords: river outflow; sea surface temperature; climatic indexes; climatic variability
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I.INTRODUÇÃO
A singularidade da Geografia reside no fato de ser uma ciência que possui como
centro de seu estudo o espaço terrestre transformado pela ação da sociedade e de todos os
fenômenos resultantes deste processo, preocupada em realizar uma interpretação na interface
sociedade e natureza e comprometer-se na análise desta relação.
Na Geografia não é possível conceber a ideia de natureza sem a atuação humana. Essa
concepção antropocêntrica tornou-se possível a partir da transição da visão teocêntrica da
Idade Média para a antropocêntrica no Renascimento. O homem passou a ser o centro do
Universo e todo o conhecimento passou a organizar-se em torno dele. Kant no século XVIII
propôs a classificação da ciência em duas categorias: a especulativa, apoiada na razão, e a
empírica apoiada na observação. Dentro da última classificação insere-se a Geografia, uma
ciência empírica que busca na observação da relação sociedade-natureza justificativas das
ações interativas e das contradições geradas no espaço. Sendo assim, não é possível conceber
a Geografia sem a presença humana na natureza (CONTI, 1998).
Dentre as áreas de estudo da Geografia como, Geomorfologia, Geografia Urbana,
Geografia Agrária, entre outras, a Climatologia concentra seus estudos nos fenômenos
atmosféricos e suas influências na superfície terrestre onde o homem produz e organiza seu
espaço, revelando na paisagem a materialidade trabalhada e introduzida num processo
histórico e cultural constante.
Dentre os estudos relacionados ao objeto e método da Climatologia, o Geógrafo
francês Sorre1 (1934) propõe buscar a individualidade da climatologia e suas características
frente a outras ciências atmosféricas. Para ele os fenômenos atmosféricos podem ser
estudados sob muitos pontos de vista. À Meteorologia cabe estudar tais fenômenos através
das leis da física, determinando as condições físicas em que são produzidos, a natureza das
1

Este trabalho refere-se ao capítulo introdutório da obra “Traité de climatologie biologique et medicale”
publicado em 1934. Traduzido pelo Prof. Dr. José Bueno Conti do Departamento de Geografia/FFLCH/USP.
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relações entre eles, os fatores condicionantes e a previsão de repetição. Já a Climatologia
estuda os fenômenos atmosféricos com fatores geográficos tais como distribuição da
vegetação, animais ou homens.
Para Conti (2001), a Climatologia, mesmo aproximando-se das ciências exatas, é parte
integrante da Geografia, pois se preocupa em analisar a associação da projeção dos
fenômenos atmosféricos sobre o espaço terrestre, onde se dá a conexão entre os processos
geomorfológicos, atmosféricos, hidrológicos e biológicos.
Mesmo com os esforços de Sorre e Conti em especificar o objeto e método de ambas
ciências é importante considerar que os estudos de uma não começa onde a outra termina, elas
são complementares, interdisciplinares. A Geografia pode utilizar-se dos fenômenos físicos
especificados pela Meteorologia e utilizá-los na associação dos processos terrestres, assim
como, a Meteorologia pode buscar explicações em fenômenos terrestres e associá-los a
atmosféricos.
Neste estudo, o espaço terrestre em questão é representado por um geossistema, a
Bacia do São Francisco (BSF). Uma bacia de grande extensão territorial com particularidades
ambientais e climáticas.
I.I JUSTIFICATIVA
O Rio São Francisco está entre os principais rios brasileiros mais utilizados para a
geração de energia elétrica. O represamento do rio através das barragens gera os impactos já
conhecidos, como a expulsão de comunidades ribeirinhas, inundações de terras, perda de
fauna e flora. No entanto o controle de sua vazão através do conhecimento antecipado de
cenários futuros é de suma importância, uma vez que, a população e a economia da região
dependem dele.
A variabilidade das vazões dos rios tem impacto em várias escalas do planejamento
social, tanto na escala relativa ao tamanho das cidades e municípios, como em escalas
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maiores, correspondentes a regiões administrativas inteiras. O papel do planejador baseia-se
em se antecipar aos possíveis impactos ambientais prevendo cenários futuros. No Brasil, a
expansão urbana desorganizada obriga o poder público à imposição de alterações neste
cenário, muitas vezes adequando o rio à urbanização, e não o contrário, sem planejamento
ambiental, ignorando as características naturais de cheias, o que ocasiona tragédias sociais e
ambientais.
A variabilidade da vazão em escala regional tem sido foco de pesquisa como uma
tentativa de auxiliar o planejamento público no que diz respeito aos períodos de cheias e secas
como fez Campana e Tucci (1999), por exemplo. Porém, grande parte das pesquisas
relacionadas a cenários futuros de vazão são realizadas com dados de precipitação e poucas
pesquisas relacionam índices climáticos com o comportamento das vazões de rios na América
do Sul, especificamente para o Brasil. A maior parte dos resultados científicos obtidos
concentra-se na associação da variabilidade da precipitação sazonal e anual com o
comportamento dos oceanos.
A importância da Bacia do São Francisco (BSF) pelo seu peso cultural, histórico,
político e a escassez de pesquisas relacionando as possíveis influências de índices climáticos à
vazão dos rios justificaram a realização desta pesquisa.
I.II HIPÓTESE
Considerando que a precipitação e as condições ambientais como solo, vegetação,
relevo entre outros exercem papel preponderante no comportamento da vazão de uma bacia
hidrográfica e que pesquisas utilizam-se de modelos hidrometeorológicos com a adoção de
dessas e de outras variáveis para a previsão da vazão esta pesquisa baseia-se na hipótese de
que também é possível simular a vazão de uma bacia hidrográfica com dados de TSM e
índices climáticos através de um modelo de regressão linear múltipla.
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II. OBJETIVOS
II.I OBJETIVO GERAL
O objetivo geral desta pesquisa consiste em elaborar a simulação de previsão da série
temporal anual da vazão observada no posto Ponte da Taquara no Alto São Francisco através
de um modelo de regressão linear múltipla. Nesta simulação a vazão corresponde à variável
dependente (preditanda), ou seja, aquela que se pretende simular ou prever e a Temperatura
da Superfície do Mar (TSM) e os índices climáticos as variáveis independentes (preditoras),
ou seja, aquelas que contribuem para a variação da vazão.
II.II OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar regiões preferenciais de correlação espacial entre a TSM e os postos da

Bacia do São Francisco;


Identificar a influência da TSM na vazão com defasagem temporal de 12 meses;



Identificar quais postos de vazão da Bacia do São Francisco possuem correlação

significativa com os índices climático;


Analisar a variabilidade interanual entre a vazão, os índices climáticos e TSM de

regiões correlacionadas selecionadas.


Identificar as regiões da quais índices climáticos melhor correlacionam com os postos

de vazão
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III. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
A Bacia do São Francisco é uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil.
Desperta o interesse de políticas públicas seja pelo seu potencial hidrelétrico, seja pela região
que ela percorre. O curso do rio é dividido em quatro trechos: Alto, Médio, Sub-Médio e
Baixo São Francisco, que por sua vez são sub-divididos em 10 sub-bacias (figura 1, anexo 1).

Figura 1 Mapa de localização da Bacia do São Francisco. (Fonte: IBGE, 1994).

A nascente do Rio São Francisco está localizada na Serra da Canastra, no município
de São Roque de Minas no estado de Minas Gerais. A Bacia do São Francisco abrange uma
área de 634 km2 cujo homônimo rio possui uma extensão de 2.700 km, percorrendo desde o
próprio estado de Minas até sua foz, na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe, passando
pela Bahia e Pernambuco. Parte da sua bacia também envolve o estado de Goiás e o Distrito
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Federal. Sua localização e extensão lhe conferem diferentes regimes pluviométricos e
fluviométricos. Os rios localizados em Minas Gerais e no Brasil Central são responsáveis
pelas maiores contribuições de água para a bacia, pois estão localizados numa região onde o
clima

favorece

altos

índices

pluviométricos

(MINISTÉRIO

DA

INTEGRAÇÃO

NACIONAL). A bacia está situada nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, sendo que a
maior parte dela está na Região Nordeste (figura 1).
O Rio São Francisco é um rio perene assim como muitos dos seus afluentes. No Médio
São Francisco há o predomínio da caatinga e de afluentes temporários na margem direita. A
economia na parte mais baixa do Médio São Francisco é baseada na agricultura irrigada com
produtos de exportação. No Baixo São Francisco a vegetação predominante é cerrado e Mata
Atlântica (SILVA; CLARKE, 2004). A maior demanda pelo uso da água está no Médio São
Francisco, de Pirapora (MG) a Remanso (BA) em 53% do percurso e, no Sub-Médio São
Francisco de Remanso a Paulo Afonso, 24,4% da região, principalmente para o uso na
irrigação.

III.I QUADRO CLIMÁTICO E GEOMORFOLÓGICO
Segundo Conti (1998), o primeiro passo para se compreender a zonalidade e, portanto,
a distribuição das diferentes paisagens no globo é a distribuição desigual da energia solar na
superfície terrestre, em função das diferenças de latitude. A região em torno de 30º de latitude
tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul concentra grande quantidade de calor,
resultando num superávit energético expressivo na distribuição para as regiões de latitudes
mais elevadas.
No entanto, as circulações atmosférica e, também, a oceânica são uma resposta à
transferência contínua de energia na tentativa do equilíbrio energético, uma vez que, os
trópicos não devem aquecer-se cada vez mais e as altas latitudes esfriar-se. As formas com
que se dão as transferências de energia variam em importância de acordo com a latitude: troca
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de calor sensível com a atmosfera pelo deslocamento de massas de ar; transferência de calor
latente liberado durante o processo de condensação, correntes oceânicas que transferem calor
para os polos (MUSK, 1996).
A explicação para a distribuição desigual de energia favoreceu a elaboração da atual
teoria do modelo de circulação atmosférica tri-celular (VAREJÃO-SILVA, 2001).
Resumidamente, o modelo tri-celular é composto por três células interconectadas na
circulação da troposfera em cada hemisfério: a célula de Hadley, na faixa tropical, cujo ramo
ascendente estaria nas proximidades do equador e o ramo descendente a cerca de 30º de
latitude; a célula de Ferrel nas latitudes médias, com ramo subsidente a cerca de 30º e ramo
ascendente em torno de 60º de latitude e a terceira célula Polar, na região dos pólos
(VAREJÃO-SILVA, 2001).
Os limites de cada célula são marcados na superfície pelos anticiclones subtropicais,
pela frente polar e pela frente Ártica. Em altos níveis, o limite polar da célula de Hadley é
marcado pela corrente de oeste do jato subtropical, e o limite da célula de Ferrel é marcado
pela frente polar (MUSK, 1996).
Nota-se, o quão complexa se mostra o funcionamento da circulação geral da
atmosfera. Evidenciando um sistema superfície-atmosfera integrado, onde todos os
fenômenos se influenciam e onde a permanência de um favorece a existência de outro e viceversa.
O clima predominante numa região influenciará no regime de chuva da mesma e
consequentemente na vazão da bacia hidrográfica, que corresponde a uma área formada por
um canal principal e drenada por seus afluentes e subafluentes. Os limites das bacias estão
localizados nos pontos mais altos do relevo, denominados divisores de bacias. A região de
declive entre os divisores de água e o canal principal é denominado vertente. A vazão de um
rio é estipulada pelo volume de água transportado num intervalo de tempo.
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Com relação ao formato da Bacia do São Francisco Cunha e Guerra (1998)
apresentam que “no início do período do Terciário, o curso geral do São Francisco percorreu a
depressão talhada entre o Espinhaço e os chapadões do Urucuia. Sua posição atual, desviada
para leste, a partir do cotovelo de Joazeiro-Petrolina, deve-se às deformações do macrodomo
cristalino da Borborema”.
As maiores declividades do Rio São Francisco estão localizadas nas cabeceiras
(Região Sudeste) e nas proximidades da foz (Região Nordeste) e nesses trechos estão os
principais aproveitamentos da bacia. No primeiro trecho de 120 km do curso do rio em Minas
Gerais, e há um desnível de 600 m, no trecho seguinte são 360 km, até a Usina Hidrelétrica
(UHE) de Três Marias, outro 230 m. Até a UHE de Sobradinho são 1.416 km, a partir daí o
rio desce 150 m. No trecho entre a UHE de Itaparica e a UHE de Xingó há um desnível de
230 m, trecho das grandes quedas d‟águas. Deste ponto em diante há redução da declividade
até o oceano Atlântico. Entre as cabeceiras e a foz há uma diferença total de 1350 m. A UHE
de Três Marias e a UHE de Sobradinho estão distantes uma da outra 1.400 km, seus
respectivos reservatórios são utilizados para atender as restrições da região onde estão a água
liberada na UHE de Três Marias chegará ao reservatório da UHE de Sobradinho após um
período de 15 a 35 dias, o que pode variar dependendo da magnitude da vazão (figura 2)
(CODEVASF).
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Figura 2 Identificação das regiões do Alto, Médio, Sub-Médio e Baixo São Francisco e das
principais Usinas Hidrelétricas (Fonte: CODEVASF).

III.II SISTEMAS CLIMÁTICOS NA REGIÃO SUDESTE
A nascente do Rio São Francisco, no Sudeste do país, está inserida no domínio
climático tropical de altitude. Nesta região há uma nítida alternância entre a estação seca e a
estação chuvosa (CONTI, 2003). Este domínio abrange o sul de Minas Gerais e do Espírito
Santo. Esta localização apresenta variações climáticas e ambientais determinadas por fatores
geográficos e pela atuação dos sistemas atmosféricos característicos da região. A bacia
hidrográfica apresenta uma transição entre os climas úmido e sub-úmido (Alto São Francisco)
para os climas árido e semi-árido (Sub-Médio São Francisco) (SILVA; CLARKE, 2004).
Desta forma, o campo de precipitação na região da nascente apresenta isoietas de
médias anuais com valores entre 1000 e 1400 mm, diferentemente do restante da bacia, onde
esses valores variam entre 100 e 600 mm (CUNHA; GUERRA, 1998).
A região do Alto São Francisco, no Sudeste do país, é responsável por grande parte do
volume de vazão em toda a extensão do rio. A atuação de sistemas atmosféricos de tempo,
que serão apresentados mais adiante, contribuem para o grande volume de precipitação
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observado na região. Costa et al. (2009) estudaram a variabilidade temporal da vazão e da
precipitação no Alto e Baixo São Francisco. Analisaram os dados coletados em dois postos
pluviométricos e fluviométricos no Alto e no Baixo São Francisco e verificaram a existência
de dois regimes de precipitação e vazão em ambos os postos. O posto pluviométrico no Alto
São Francisco apresentou uma distribuição de vazão característica de um domínio tropical
úmido, com estação chuvosa e seca bem definida. O posto fluviométrico em Alagoas, no
Baixo São Francisco, apresentou um comportamento semelhante ao posto da Região Sudeste,
com aumento de vazão nos meses de verão e diminuição nos meses de inverno.
As chuvas convectivas, principalmente durante o verão, estão associadas a circulações
atmosféricas locais e específicas (QUADRO et al., 1996). Por suas características geográficas
a região é influenciada por correntes de circulação atmosférica de diferentes regiões da
América do Sul, tornando-se uma faixa de conflito entre massas de ar de diferentes direções,
como correntes tropicais marítimas de leste-nordeste, correntes polares de sul e correntes do
interior de oeste-noroeste (NUNES; VICENTE; CANDIDO, 2009).
A localização da Região Sudeste lhe atribui outra característica que reflete nas
condições climáticas, a região é atravessada pelo Trópico de Capricórnio, com terras nos
trópicos e subtrópicos e também uma faixa onde atuam sistemas tropicais e extratropicais,
controlados pela dinâmica da frente polar (NUNES; VICENTE; CANDIDO, 2009). Sofre
influências de diversos sistemas atmosféricos influenciando na variabilidade da precipitação.
Dentro da Meteorologia tal diversidade torna a previsão para a região mais complexa.
Entre os sistemas de tempo atuantes têm-se a corrente de jato subtropical. Descoberta
durante a Segunda Guerra Mundial, quando aviões de bombardeio, ao atingirem uma altura
máxima de 10.000 metros de altura, permaneciam praticamente aparados em relação ao solo
devido à existência de ventos fortes que sopravam em sentido contrário (PEZZI et al., 1996).
Em altos níveis da atmosfera, próximo à tropopausa, a componente de vento zonal de oeste,
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atinge valores máximos com a altura devido à existência de gradientes meridionais de
temperatura. A corrente de jato subtropical, que está associada à circulação da célula de
Hadley e, geralmente fica no limite polar desta célula, entre a latitude 20º S a 35º S. Esta
corrente tem uma posição média, muda em direção ao Equador no período de inverno e em
direção aos pólos no verão (PEZZI et al., 1996).
Silva e Gandú (1996), em outro estudo, realizaram uma associação da atuação do jato
subtropical com a ocorrência de ZCAS para o mês de janeiro de 1996. Uma das principais
características da ZCAS é a de estar associada ao jato subtropical de altos níveis em cerca de
35º S (KODAMA, 1993). Os resultados da referida pesquisa mostraram que a ZCAS que se
estabeleceu por um período de 17 dias esteve associada a um jato subtropical em altos níveis,
cruzando a América do Sul em cerca de 35º S. Os sistemas transientes (Alta da Bolívia,
Vórtice Ciclônico) se mostram importantes para o estabelecimento de jato, que podem estar
relacionados com a convecção na região tropical da América do Sul e na região da própria
ZCAS.
A região da ZCAS é caracterizada pela convergência de umidade em baixos níveis,
provavelmente oriunda da região Amazônica (noroeste) e do Oceano (Sudeste) daí a definição
da sua orientação, e divergência em altos níveis (SANCHES e DIAS, 1999).
Novas pesquisas têm identificado que outro sistema refere-se aos ciclones
extratropicais, embora eles sejam mais atuantes na determinação das condições de tempo em
latitudes médias, esses sistemas causam, geralmente, precipitação e ventos fortes (REBOITA
et al., 2005).
O jato de baixos níveis é um sistema de vento importante, pois atua na circulação de
baixos níveis ao transportar ar quente e úmido das latitudes tropicais para as latitudes altas.
Sua magnitude é elevada dentro dos dois primeiros quilômetros da troposfera. Na América do
Sul ele ocorre a leste da Cordilheira dos Andes, estendendo-se ao longo dela a partir do norte
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do Peru, sobre a Bolívia, Paraguai, podendo atingir o norte da Argentina e as regiões Sul e
Sudeste do Brasil (MARENGO e SOARES, 2002).
As frentes frias são sistemas atmosféricos frequentes na Região Sudeste do Brasil.
Durante o verão sua estacionaridade e associação com a intensa convecção tropical na região
centro-norte da América do Sul leva aos grandes volumes de precipitação na região (SILVA,
2005).

III.III SISTEMAS CLIMÁTICOS NA REGIÃO NORDESTE
A bacia apresenta uma mancha semi-árida, um enclave de escassa pluviosidade dentro
do domínio tropical, onde as médias pluviométricas não ultrapassam 400 mm (CONTI,
2003). O Polígono das Secas, uma região com cerca de 940 mil km2 englobando os estados do
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma
porção norte de Minas Gerais (figura 3) (SILVA; CLARKE, 2004).
A região do Nordeste brasileiro, caracterizada por forte variabilidade climática,
apresenta clima semi-árido com precipitação anual inferior a 500 mm e clima chuvoso na
costa leste da região, com precipitação anual superior a 1500 mm. Os períodos de estiagem
geram um impacto social devido à carência de água na região. São identificados dois regimes
de climáticos, no norte e litoral; o período chuvoso que ocorre de abril a julho e o período de
seca de setembro a dezembro (QUADRO et al., 1996). No início do ano os ventos no litoral
da Região Nordeste são de leste e nordeste e, de sudeste, durante o período de abril a julho
(QUADRO et al., 1996).
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Figura 3 Área de delimitação do Polígono das Secas (Fonte: CODEVASF).

A região Nordeste está sob a influência dos Anticiclones Subtropicais do Atlântico
Norte e Sul. No Hemisfério Sul no final do verão a Alta Subtropical avança sobre a costa da
região Nordeste num sentido leste-oeste, atingindo a máxima em julho e declinando até
janeiro. Já a Alta Subtropical do Atlântico Norte intensifica-se em julho, enfraquece até
novembro, reintensifica-se até fevereiro, declina até abril e intensifica-se novamente até julho.
Os ventos de baixos níveis associados aos sistemas de pressão são os ventos de Sudeste, na
borda norte da Alta subtropical do Atlântico Sul, e os alíseos de Nordeste, na borda sul do
anticiclone do Atlântico Norte. As variações de posição e intensidade da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) estão diretamente relacionadas às posições e intensidades
das altas do Atlântico Norte e Sul (KAYANO; ANDREOLI, 2009).
O regime de chuvas ao norte do Nordeste do Brasil é influenciado pelo
posicionamento meridional da ZCIT, entre os meses de fevereiro a maio. Ao sul, o regime de
chuva na Região Nordeste é influenciado pela incursão de frentes frias em posições mais
equatoriais (KOUSKY; FERREIRA, 1981). Na escala climática, a variabilidade das
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anomalias de TSM no Atlântico e Pacífico, conhecidas como dipolo do Atlântico Tropical e
El Niño-Oscilação Sul (ENOS) (ARAGÃO, 1998), afeta o comportamento da precipitação na
região de estudo (MOLION; BERNARDO, 2000).
O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) ocorre sobre a Região Nordeste do
Brasil. É outro sistema meteorológico capaz de determinar as condições de tempo da região.
Origina-se no oceano Atlântico entre as faixas 20°W - 45°W e 0° - 28°S e, ao penetrar no
continente produz tempo bom na região sul e central do Nordeste e chuvas no norte do
Nordeste (GAN e KOUSKY, 1986 apud CALBETE et al., 1996). De origem tropical,
apresenta um núcleo frio, em relação ao entorno, com movimentos subsidentes que inibem a
formação de nebulosidade em seu centro. É caracterizado por pressão atmosférica mais baixa
no seu centro, em altos níveis. Ocorrem nas estações de primavera, verão e outono, com maior
frequência durante o mês de janeiro em decorrência da formação da circulação da Alta da
Bolívia. A maioria dos vórtices ciclônicos fica confinada na alta troposfera. Os ventos são
mais fracos em níveis baixos e médios, intensificando-se com a altura e atingindo velocidade
máxima próximo a 200 hPa. A sua intensidade e permanência influencia nas condições de
tempo da região. Ao deslocar-se para o oeste da Região Nordeste, apresenta, por vezes, a
localização do centro do vórtice sobre o continente, inibindo as chuvas e impedindo o avanço
de sistemas frontais para o litoral nordestino (CALBETE et al., 1996).
A Alta da Bolívia, por sua vez, é um anticiclone que ocorre na alta troposfera durante
o verão na América do Sul (GUSMÃO, 1996).
A ZCIT, sistema atmosférico atuante na região tropical, é parte integrante da
circulação geral da atmosfera. Sua influência na precipitação no norte do Nordeste brasileiro
foi bem estudada por Uvo (1989). Em escala planetária está localizada no ramo ascendente da
célula meridional de Hadley, responsável pelo transporte de calor e umidade, pelos altos
níveis, das baixas latitudes para as médias e altas latitudes. Além de contribuir para as
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condições de tempo e clima nas regiões tropicais, ela também atua na manutenção do balanço
térmico global. Na região equatorial ocorre forte interação entre a atmosfera e o oceano
devido à grande disponibilidade de energia. Em regiões de latitudes médias e altas, os
processos dinâmicos provenientes da rotação da Terra e das diferenças de temperatura entre as
faixas latitudinais são os mais preponderantes. O deslocamento aparente do Sol no decorrer
do ano, com o consequente aquecimento da superfície terrestre, faz com que a ZCIT se
desloque na direção meridional. Nos períodos de maior aquecimento da superfície terrestre no
Hemisfério Norte, a ZCIT desloca-se para norte, alcançando latitude em torno de 8ºN, e no
período de maior aquecimento da superfície no Hemisfério Sul, a ZCIT desloca-se para sul,
em latitude próxima a 1ºN (FERREIRA, 1996).
Melo et al. (2002) analisaram o comportamento climatológico da ZCIT através de
variáveis que definem sua região de atuação (a componente meridional do vento, o
movimento vertical, a radiação de onda longa e a divergência do vento). Entre os resultados
obtidos verificou-se que a ZCIT fica mais próxima ao litoral norte do Nordeste nos meses de
março e abril.
O fenômeno El Niño – Oscilação Sul (ENOS ou ENSO na sigla em inglês)
caracteriza-se pelo aquecimento e resfriamento anômalo das águas equatoriais do oceano
Pacífico Leste. Fenômeno de escala planetária que influencia comportamentos anômalos em
variáveis atmosféricas em todo o globo, com impactos evidentes na temperatura e
precipitação. Especificamente no Nordeste do Brasil, verifica-se importante diminuição da
precipitação durante parte dos anos caracterizados pela ocorrência de El Niño. A partir desta
constatação, Gouveia, Santos e Tomasella (2002) realizaram o balanço hídrico na Região
Nordeste durante o período de ENOS de 1982-1983 para identificar o impacto da diminuição
da precipitação na umidade do solo. Verificou-se uma diminuição do percentual de água
armazenada no solo durante os meses de abril a dezembro de 1982 e de maio a dezembro de
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1983, constatando-se um agravamento do armazenamento. No semi-árido nordestino a
diminuição da precipitação tornou o percentual de armazenamento de água no solo negativo.
Os resultados encontrados permitem aos agricultores e ao poder público tomar decisões
referentes ao planejamento agrícola e à necessidade de irrigação.
Os regimes de chuvas ou secas nas regiões Sudeste e Nordeste são influenciados por
anomalias de elementos meteorológicos locais e também de outras regiões do globo,
relacionados a sistemas dinâmicos na atmosfera. A componente atmosférica do ENOS é uma
onda quase estacionária na pressão ao nível do mar que ocorre ente a Indonésia e o Pacífico
Sudeste refere-se ao El Niño (La Niña) quando ocorre aquecimento (resfriamento) anômalo
das águas superficiais no Pacífico Equatorial Central e Leste. Segundo Kayano e Andreoli
(2009) “As teleconexões do ENOS são estabelecidas por meio de trens de ondas do tipo
Rossby, via latitudes média e alta, ou por meio de circulações leste-oeste do tipo de Walker,
associadas a aquecimentos na área tropical, via latitudes tropicais”.
A atmosfera é um fluído e ao sofrer perturbações por efeito de alguma forçante, que
podem ser térmica ou orográfica, geram anomalias capazes de originar fenômenos específicos
como os bloqueios, por exemplo (HOSKINS; KAROLY, 1981). Segundo Ambrizzi (2003) as
forçantes induzidas dentro da atmosfera podem repercutir na variabilidade de sistemas
sinóticos e de circulação de larga escala espacial e numa escala de tempo de dias a séculos.
Consequentemente, tais forçantes podem causar “trens de ondas” na atmosfera. Esses “trens
de ondas” podem ser gerados num determinado ponto, propagar-se na atmosfera e alterar a
variabilidade atmosférica de áreas remotas (SILVA, em fase de elaboração)2. A forçante que
resultará numa propagação de ondas pode ser um aquecimento anômalo da TSM numa
determinada região do globo. Este padrão de teleconexão possui, preferencialmente,

2

SILVA, C. B. Variabilidade climática nos rios do Pantanal.
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variabilidade de baixa frequência, ou seja, se propaga lentamente na atmosfera podendo durar
anos, e pode cobrir áreas oceânicas e continentais (AMBRIZZI, 2003).
Segundo Ambrizzi (2003) “Atualmente todos os padrões de teleconexão são
reconhecidos como modos preferenciais da variabilidade da atmosfera, no entanto, somente
alguns deles são identificados claramente como sendo associados com forçantes de TSM”.
Um padrão de teleconexão meridional, “trem de ondas” que cruza o oceano Pacífico
Sul e América do Sul foi mencionado por Karoly (1989), configura-se como Padrão PacíficoAmérica do Sul (PSA na sigla em inglês). Observou-se que este padrão varia em amplitude e
localização entre os eventos de ENOS. No Hemisfério Norte também é observado um “trem
de ondas” o Pacific North American (PNA) que não fica restrito apenas ao Hemisfério Norte.
De forma resumida e clara a variação sazonal do padrão de precipitação sobre as
regiões do Brasil também podem ser conferidas em Coelho et al. (1999).
III.IV INDICES CLIMÁTICOS
O comportamento da atmosfera pode ser representado por diferentes oscilações. O
mecanismo de oscilação mais conhecido é a sazonalidade das estações do ano. Estudos
climáticos buscam compreender o comportamento destas oscilações, associando-as ao
impacto que produzem na superfície, principalmente quanto à variabilidade temporal e
espacial da precipitação e da temperatura. O estudo do clima global foi intensificado nas
últimas décadas devido ao desenvolvimento de tecnologias capazes de observar a atmosfera e
a superfície de forma sistemática e de armazenar os dados observados. A partir de grandes
conjuntos de dados, com dimensão tanto espacial quanto temporal, pesquisadores da área de
clima criaram índices climáticos capazes de representar padrões observados.
Segundo Steinbach et al. (2003), “para analisar o efeito dos oceanos e da atmosfera no
clima da terra, pesquisadores têm desenvolvido índices climáticos, cujas séries temporais
resumem o comportamento de regiões selecionadas da atmosfera e da superfície terrestre.” Os
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índices são calculados, em geral, através da anomalia de TSM, de pressão ao nível do mar em
relação a um longo período, e podem estar associados à variabilidade climática de outras
regiões do globo, mecanismo conhecido como teleconexão climática. A maior parte dos
índices climáticos é resultante de oscilações que ocorrem nos oceanos devido à importância
que estes têm na definição de padrões climáticos na atmosfera. Com isso assume-se o papel
preponderante dos oceanos na modulação do clima na Terra.
Neste estudo, a vazão do Rio São Francisco, em suas diferentes sub-bacias, foi
analisada em comparação aos índices climáticos: Niño 1+2, Niño 3, Niño 3+4, Niño 4, IOS e
ODP. Além dos índices foram consideradas a TSM de áreas dos oceanos Atlântico e Pacífico
como variáveis com potencial para explicação da variabilidade da vazão.
III.V El Niño - Oscilação Sul (ENOS ou ENSO, na sigla em inglês)
Há tempos o fenômeno ENOS é uma variabilidade climática bastante estudada no
meio científico e a que mais tem destaque na mídia. São anos de pesquisas referentes à sua
ocorrência, intensidade, influência climática regional e global. Em anos com a ocorrência de
El Niño são observados impactos climáticos em diversas regiões do mundo como, por
exemplo, anomalias de temperatura e precipitação, secas e enchentes, ondas de calor e frio. A
intensidade de eventos ENOS é classificada como forte, moderada e fraca
Como apresentado por Ambrizzi (2003) e Coelho e Ambrizzi (2001) é difícil precisar
a data das primeiras ocorrências de El Niño. Pesquisas fazem referência às manifestações de
tal fenômeno em diferentes períodos e lugares. Registros paleoclimáticos documentam a
influência do El Niño nas cheias do rio Nilo (QUINN, 1992), Thompson, Mosley-Thompson
e Arnao (1984) também em pesquisas paleoclimáticas na região dos Andes (Peru) sugerem
que flutuações climáticas estão relacionadas à ocorrência de ENOS e estudos paleoclimáticos
na América do Sul realizados por Martin et al. (1993) sugerem que eventos de El Niño podem
ter ocorrido a 7000 anos atrás.

32

Pescadores da costa peruana já haviam notado a presença de uma corrente quente que
prejudicava as atividades econômicas da região, como a pesca de anchovas. Por outro lado,
com a manifestação deste fenômeno, fazendeiros eram favorecidos em suas plantações com o
aumento da precipitação. Por surgir no mês de dezembro, os moradores deram a esta corrente
anômala o nome de El Niño, em referência ao menino Jesus, em espanhol (ENFIELD, 1981).
A comunidade científica passou a dar maior importância ao El Niño a partir do evento
de 1972-73, quando um intenso aquecimento atingiu a costa peruana, resultando num colapso
na pesca de anchova na região (GLANTZ, 1996 apud AMBRIZZI, 2003).
Em geral, o El Niño é definido como o aquecimento anômalo das águas do oceano
Pacífico Equatorial juntamente com o enfraquecimento dos ventos alíseos, sendo notadas
águas mais quentes em toda a região centro-leste do Pacífico Equatorial. Em condições
normais, ventos alíseos na região equatorial, sopram da costa da América do Sul em direção
ao oceano Pacífico Equatorial oeste, ocasionando um acúmulo de águas mais quentes nessa
última região e águas mais frias na costa oeste da América do Sul, favorecendo a
ressurgência, que é o afloramento de águas mais profundas e frias do oceano. A região com
acúmulo de águas mais quentes no Pacífico favorece a convecção de calor e, portanto, a
formação de nebulosidade. O que decorre também da maior disponibilidade de vapor d‟água
pela maior evaporação de águas mais aquecidas. Desta forma, a circulação de Walker, ou
célula de Walker, célula de circulação zonal, é deslocada zonalmente, o que altera a posição
de seus ramos descendentes e ascendentes. Sobre a região norte do Brasil, observa-se a
intensificação do movimento descendente do ar, contribuindo para a inibição da formação de
nebulosidade. Em condições de La Niña, há intensificação dos ventos alíseos sobre o Pacífico
Equatorial. As águas adjacentes à costa oeste da América do Sul tornam-se ainda mais frias
devido à intensificação do movimento de ressurgência e, as águas no setor oeste do Pacífico
tornam-se mais aquecidas, favorecendo a convecção sobre a Indonésia (OLIVEIRA, 1999).
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O termo completo do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) representa um
fenômeno com duas componentes, uma oceânica e outra atmosférica (interação oceanoatmosfera), sendo que o El Niño refere-se à componente oceânica e a Oscilação Sul à
atmosférica (AMBRIZZI, 2003; COELHO; AMBRIZZI, 2001). Um fenômeno com
anomalias da temperatura da água do mar, dos ventos alíseos na região do Pacífico Equatorial
e da pressão atmosférica em superfície. O ENOS pode ser identificado pelo valor do Índice
de Oscilação Sul, que é um indicativo da mudança da circulação atmosférica em baixos níveis
atmosféricos. O IOS é obtido através da diferença normalizada entre a anomalia de pressão
atmosférica em Taiti, no oceano Pacífico, e Darwin, na Austrália, no oceano Índico. Quando o
IOS é positivo indica a ocorrência de LN e negativo EN, como será apresentado mais adiante
(OLIVEIRA, 1999). Não tem um ciclo de vida bem definido, com periodicidade que varia
entre 2 e 7 anos. O aquecimento ou resfriamento das águas superficiais do Pacífico centroleste tem duração de alguns meses. Valores negativos e positivos de IOS indicam,
respectivamente, a ocorrência do fenômeno El Niño e La Niña, este último por ocorrer em
situações contrárias às do El Niño é também chamado de anti-El Niño, porém essa
denominação é pouco utilizada (OLIVEIRA, 1999).
A identificação de períodos com a ocorrência de El Niño ou La Niña, segundo
Trenberth (1997 apud OLIVEIRA, 1999) é realizada com base na análise das médias de
anomalias (ou desvios em relação à média de um longo período) da TSM durante cinco meses
consecutivos na região de Niño 3+4 (5°S - 5°N; 170°W - 120°W). A TSM desta região foi
escolhida, pois apresenta alta correlação linear com o IOS. Para que seja considerado um
evento El Niño, a média da anomalia de TSM na região de Niño3+4, durante cinco meses,
deve ser maior que 0,5°C. Para a identificação de La Niña, o método adotado é análogo ao de
El Niño, sendo que a média de anomalias de TSM deve ser igual ou menor do que -0,5°C
(OLIVEIRA, 1999).
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Anomalias climáticas interferem diretamente na economia e na sociedade atingida,
gerando impactos sociais e ambientais, que podem ser negativos ou positivos. As enchentes
podem favorecer a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a malária e a
dengue, estão associadas, em centros urbanos, ao transbordamento de rios e bueiros,
carregando esgoto para dentro das residências, podendo transmitir doenças como a
leptospirose. Chuvas intensas podem causar quedas de árvores que, por sua vez, podem
atingir a rede elétrica. Estão associadas ainda ao solapamento em encostas de morros e,
muitas vezes, à perda de vidas humanas. Elevadas temperaturas diminuem a umidade relativa
do ar, tornando o ar mais seco, o que gera problemas respiratórios à população, aumentando o
número de atendimentos em hospitais. Na agricultura, prejudica a colheita e a alimentação do
gado. O abastecimento de águas nas grandes cidades pode ser prejudicado em períodos de
seca severa, sendo o poder público obrigado a adotar o racionamento. Enfim, o rol dos
transtornos sociais e ambientais gerados pela anomalia climática do El Niño é grande.
Os efeitos do El Niño na precipitação sobre o Brasil são, em geral, conhecidos. A
precipitação e vazão que ocorrem na região ocupada pela Bacia do São Francisco, por ter
grande extensão na direção norte-sul, deve apresentar impactos distintos em relação à
ocorrência de ENOS. Nas áreas do norte do Nordeste são observadas secas durante seu
período chuvoso (fevereiro-maio), em situações de El Niño. Não são observadas alterações no
sul e oeste do Nordeste. Além de influências provenientes do Pacífico, o Oceano Atlântico
Tropical interfere no clima da Região Nordeste do Brasil. A Região Sudeste do Brasil não
apresenta influência clara na precipitação da ocorrência de El Niño, exceto em eventos fortes.
Em geral, observa-se aumento da temperatura média durante o inverno e verão (OLIVEIRA,
1999).
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Pesquisas sobre a influência de ENOS e TSM do Pacífico e Atlântico na precipitação
em regiões do globo e especificamente na América do Sul fizeram importantes contribuições,
como serão vistas a seguir.
Estudo sobre a ocorrência de secas na Região Nordeste do Brasil foi realizado por
Kousky, Kagano e Cavalcanti (1984). Nesta pesquisa identificou-se anomalia negativa de
precipitação sobre o Nordeste e positiva sobre a região sul do Brasil. A ocorrência de ENOS
resulta no deslocamento da célula de Walker, fortalecimento do jato subtropical e de um
possível trem de ondas do Pacífico até o sul da América do Sul. Com o deslocamento do ramo
descendente da célula de Walker para leste a Região Nordeste do Brasil e parte da Região
Norte são atingidas pelo ar subsidente da célula de Walker e inibindo a precipitação nessa
região.
O mesmo resultado de seca sobre o Nordeste do Brasil também foi observado por
Ropelewski e Halpert (1987) que analisaram séries temporais de precipitação mensal em
escala regional e global de cerca de 1700 estações espalhadas pelo mundo, associado-as a
eventos ENOS. Os autores encontraram relações entre anomalias de precipitação e ENOS em
algumas regiões como Austrália, América do Norte e Sul, Índia, África e parte da América
Central. Durante o verão da América do Sul, em eventos de El Niño, os autores identificaram
deficiência de precipitação no Nordeste e, aumento da precipitação no Sudeste da América do
Sul.
Estudo sobre a precipitação sazonal e padrões de circulação atmosférica sobre
América do Sul em anos marcados com a ocorrência de anos extremos de Oscilação Sul
também foi desenvolvido por Coelho e Ambrizzi (1998). Em revisão bibliográfica
perceberam que ainda não é possível concluir sobre como o ENOS influencia a precipitação
sobre a América do Sul e, particularmente, algumas regiões do Brasil também devido à
variabilidade de intensidade, por exemplo, de um evento para outro. A pesquisa baseou-se nos
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meses de verão da América do Sul durante os eventos de El Niño 1982/83 e 1986/87.
Observou-se que o padrão de circulação sobre a América do Sul tem grande variabilidade de
um evento para outro, a relação entre o posicionamento do jato subtropical e a variabilidade
da localização da Alta da Bolívia são características típicas associadas aos ENOS. A posição
do jato mais ao sul impede o avanço de sistemas frontais, não alterando o padrão de
precipitação na região sul durante o verão. Na região norte da América do Sul o padrão de
precipitação é alterado e são observadas anomalias negativas de precipitação, para isso
sugerem que em situações de El Niño ocorrem mudanças na circulação zonal da célula de
Walker, intensificando a subsidência do ar sobre o leste da Amazônia e em algumas áreas do
Nordeste, assim como apresentado anteriormente por Kousky, Kagano e Cavalcanti (1984).
Verifica-se que o padrão espacial da precipitação no Brasil é distinto em cada estação
do ano para os eventos ENOS classificados como forte, moderado ou fraco, tal como apontam
Coelho et al. (1999). Os resultados mostram que os padrões de precipitação entre os eventos
forte,moderado e fraco são diferentes para cada trimestre. Na análise de precipitação sazonal
no evento de El Niño 1997/1998, na primavera de 1997 ocorreram anomalias negativas de
precipitação em todo o litoral nordestino. No verão, desse mesmo período, caracterizou-se por
anomalias positivas no oeste da Região Nordeste. Foram observadas características típicas
durante as manifestações de El Niño, como seca nas regiões norte e Nordeste do Brasil e
anomalias positivas de precipitação na região sul do País.
Diante dos vários resultados científicos sobre a influência do Pacífico, em especial a
de ENOS, nos padrões de precipitação sobre a América do Sul e motivados pela lacuna de
conhecimento relacionada ao estabelecimento das regiões do Pacífico equatorial mais bem
correlacionadas com os padrões de precipitação, Coelho e Ambrizzi (2000) analisaram a
influência das regiões do Pacífico equatorial na precipitação sobre a América do Sul em anos
extremos de ENOS, através de técnicas estatísticas. Dentre os resultados, destaca-se nos
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meses de dezembro-maio a influência da TSM do Pacífico equatorial na precipitação sobre a
América do Sul durante episódios de El Niño e La Niña, a divisão do padrão espacial de
precipitação sobre a Região Sudeste do Brasil, onde se observa troca do sinal de anomalias de
precipitação, especificamente sobre o norte do estado de São Paulo. Anomalias positivas ao
sul e negativas ao norte de 22,5ºS são observadas, região que coincide com a linha do Trópico
de Capricórnio Verificou-se também que a região central do Pacífico equatorial entre as
longitudes 100°W e 140°W, Niño-3, parece exercer maior influência sobre os padrões de
precipitação sobre a América do Sul.
Coelho (2001) analisou as interações entre precipitação sobre a América do Sul e
anomalias de TSM nos oceanos Atlântico e Pacífico durante eventos ENOS. Os resultados
mostraram que os oceanos Pacífico e Atlântico influenciam conjuntamente a precipitação na
América do Sul durante eventos El Niño (e La Niña) no trimestre MAM (SON). Durante a
fase negativa do OS, o oceano Pacífico através da variabilidade El Niño determina em grande
parte os padrões de precipitação sobre a América do Sul. Durante o outono, a variabilidade do
gradiente meridional de TSM no Atlântico tropical é tão importante quanto à influência do
Pacífico em anos de El Niño. Durante a fase positiva do OS, em eventos de La Niña, a
influência do dipolo do Atlântico equatorial chega a ser em alguns casos, superior à influência
da do Pacífico, especialmente durante os meses março-abril-maio.
Coelho, Uvo e Ambrizzi (2002) encontraram resultados semelhantes a Coelho e
Ambrizzi (2000), que analisaram os impactos da TSM do Pacífico tropical sobre a
precipitação na América do Sul durante eventos de ENOS. Os autores mostraram que a
influência da TSM no Pacífico equatorial sobre a precipitação da América do Sul, durante
evento ENOS, ocorre principalmente no período de dezembro a março. Chegaram à conclusão
similar de Coelho e Ambrizzi (2000), no tocante à importância da região Niño-3 para a
definição de padrões de precipitação na América do Sul. A TSM de diferentes regiões do
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Pacífico central equatorial está relacionada às anomalias de precipitação sobre a América do
Sul em fases opostas de ENOS. Durante eventos de El Niño anomalias de TSM da região
Pacífico central equatorial, entre as longitudes 100°W e 150°W, é a região que mais
influenciou a precipitação na América do Sul durante evento de El Niño. Já em evento de La
Niña, os autores verificaram que a área do Pacífico equatorial central por volta da longitude
180°W, está associada à maior influência no padrão de precipitação sobre a América do Sul.
A região de transição no estado de São Paulo, com correlações positivas e negativas, também
foi identificada. Esta região define a separação entre as condições secas no Nordeste do Brasil
e úmidas no Sul e Sudeste. A previsibilidade da precipitação ao redor das regiões de transição
é reduzida quando comparado a de outras áreas, onde um único sinal de correlação é
encontrado.
Pesquisas têm mostrado que anomalias positivas de precipitação na Região Nordeste
do Brasil está associada à ocorrência de La Niña (ALVES et al., 1997), porém a distribuição
espacial e temporal do impacto desse evento na região é pouco conhecida, sendo neste caso
analisada por Grimm, Ferraz e Gomes (1998). Os resultados mostraram que durante evento de
La Niña não há coerência quanto à influência do fenômeno na região, acontecendo de forma
esparsa. A variabilidade que os efeitos desse fenômeno exercem sobre a precipitação no
Nordeste é devido aos diferentes regimes de precipitação e influência da topografia local.
XAVIER et al. (2000) analisam a influência do El Niño e La Niña na precipitação do
Nordeste do Brasil e especificamente no Ceará. Identificou-se que em anos de El Niño a
precipitação ficou em torno ou abaixo da média climatológica. Com relação à precipitação no
Ceará durante a La Niña ou anos considerados “neutros” o comportamento da precipitação é
diversificado, com anomalias positivas ou negativas ou em torno da média climatológica. Os
autores sugerem que para a definição da estação chuvosa no Ceará e em quase todo Nordeste
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setentrional o fator mais importante é o oceano Atlântico intertropical, com relação à
formação ou não de dipolo.
Drumond e Ambrizzi (2003) avaliaram a relação entre a precipitação e a circulação
atmosférica sobre a América do Norte e América do Sul em períodos inter El Niño, para
quatro episódios, através da análise de dados observados e simulados por modelo numérico.
As análises observacionais indicam que há uma variabilidade importante de precipitação entre
os eventos selecionados. Anomalias negativas de precipitação ocorreram no Nordeste da
América do Sul e Mar do Caribe e anomalias positivas no Sul do Brasil, Uruguai e Argentina.
Na América do Sul também foi observada variabilidade na anomalia de circulação
atmosférica e escoamento zonal em altos níveis nos períodos entre eventos.

O modelo

utilizado não apresentou bons resultados se comparado à análise observacional, uma vez que
o modelo não simula bem a variabilidade interanual quando forçado pela TSM, pois não é
capaz de simular anomalias do escoamento zonal em latitudes médias, em eventos de El Niño.
Como apresentado por Ambrizzi (2003) e Coelho e Ambrizzi (2001) e além do
fenômeno ENOS que ocorre no Pacífico centro-leste equatorial as anomalias de precipitação
sobre a América do Sul também estão relacionadas à variabilidade no oceano Atlântico. Sabese que há dois modos principais de variabilidade oceano-atmosfera que modulam a
distribuição de precipitação sobre a região durante a estação chuvosa, o fenômeno ENOS
(ACEITUNO, 1988; ALVES; REPELLI, 1992; ROPELEWSKI; HALPERT, 1987; entre
outros) e o gradiente meridional de TSM no Atlântico tropical (HASTENRATH; HELLER,
1977; MOURA; SHUKLA, 1981; SOUSA; AMBRIZZI, 2002; UVO et al., 1998 entre
outros).
Resumidamente, o padrão de dipolo do Atlântico é caracterizado por um padrão de
anomalias de TSM, com sinais opostos na parte norte e sul do Atlântico tropical. O padrão
possui duas fases, a positiva, quando ocorrem anomalias positivas (negativas) de TSM na
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bacia do norte (sul), e a fase, negativa, em que o padrão de TSM é invertido (AMBRIZZI,
2003; COELHO; AMBRIZZI, 2001).
Moura e Shukla (1981) observaram que as águas frias (quentes) do Atlântico Tropical
Sul estão associadas à diminuição (aumento) da evaporação sobre o oceano, resultando na
diminuição (aumento) da convergência de umidade e precipitação sobre a Região Nordeste do
Brasil devido a transporte horizontal de calor e umidade (advecção) pelos ventos alíseos de
Sudeste em baixos níveis atmosféricos em direção ao Nordeste.
Uvo et al. (1998) analisou a relação da precipitação no Nordeste brasileiro e a TSM na
região equatorial dos oceanos Pacífico e Atlântico tropical. Entre os resultados, os autores
observaram que ambos os oceanos influenciam a precipitação sazonal, porém com sinais
opostos. Anomalias negativas (positivas) de TSM no Atlântico Norte (Sul) estão associadas
com anomalias positivas (negativas) de precipitação sobre o Nordeste. Verificaram também
que anomalias de TSM no Pacífico equatorial estão correlacionadas negativamente com as
anomalias de precipitação sobre o Nordeste.
O deslocamento da ZCIT para o Hemisfério Sul durante o verão deste Hemisfério
(HASTENRATH; GREISCHAR, 1993) também está associado à precipitação na Região
Nordeste do Brasil resultado de um gradiente meridional de temperatura inter-hemisférico no
Atlântico equatorial (WAGNER, 1996). A ZCIT está posicionada ao norte (sul) do equador
durante a fase positiva (negativa) do Dipolo do Atlântico, resultando em anomalias negativas
de precipitação no semi-árido nordestino (AMBRIZZI, 2003).
III.VI Niño 1+2, Niño 3, Niño 3+4 e Niño 4
A ocorrência de El Niño ou La Niña pode ser identificada a partir de índices
calculados utilizando-se dados observados. O simples aumento ou diminuição da temperatura
da superfície do oceano Pacífico equatorial não indica a ocorrência de episódios El Niño e La
Niña. Uma das formas de se identificar a ocorrência de ENOS é pelo IOS, quando este for
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negativo indica a ocorrência de El Niño e, quando positivo La Niña (como será apresentado
mais adiante). As regiões conhecidas como Niños 1+2, 3, 3+4 e 4 localizadas no Pacífico
equatorial (figura 4) foram definidas por meteorologistas ao contatarem que essa região
apresenta energia térmica acumulada suficiente capaz de gerar anomalias climáticas
observadas em várias regiões do globo em anos de ENOS e são utilizadas para o
monitoramento e identificação de eventos El Niño e La Niña e o cálculo dos índices baseia-se
na média da TSM na área dessas regiões (OLIVEIRA, 1999).
A região de Niño 1+2, definida pelas coordenadas 0°-10°S e 80°W-90°W é a região
que primeiro se aquece quando o El Niño se desenvolve. A variabilidade da TSM na região de
Niño-3, definida pelas coordenadas 5°S - 5°N, 90°W –150°W e localizada na metade leste do
Pacífico Equatorial, é considerada como referência para definir a força de um evento ENOS (
BERRI; GHIETTO e GARCIA, 2002). A região de Niño 3+4, entre as coordenadas 5°S 5°N; 170°W - 120°W é definida por grande variabilidade da TSM. A TSM na região do Niño4, definida pelas coordenadas 5°S - 5°N; 160°E-150°W apresenta valores elevados durante
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(http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/background/monitoring.html#nino).

Figura 4 Região dos Niños no Pacífico Equatorial: Niño1+2, Niño3, Niño4, Niño3.4.
(Fonte:<http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/background/monitoring.html#nino>Acessado em:
08/07/2010).
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III.VII Índice de Oscilação Sul (IOS ou SOI na sigla em inglês)
A descoberta da existência de diferenças de pressão atmosférica entre um ponto no
Oceano Pacífico Sudeste e outro no Oceano Índico foi feita por H. H. Hildebrandsson, em
1897, depois de analisar os valores de pressão atmosférica durante 10 anos obtidos em
estações meteorológicas espalhadas pelo globo. Walker (1928) ao analisar 40 anos de dados
de variáveis distintas, identificou a existência de uma “gangorra barométrica”, uma flutuação
conjunta da pressão atmosférica ao nível do mar nas regiões da alta subtropical do Pacífico
Sudeste e da baixa pressão sobre a Indonésia, englobando estas últimas áreas desde a África
até o norte da Austrália. Verificou que em períodos em que a pressão atmosférica aumentava
no oceano Pacífico, diminuía no Indico e vice-versa. Anos depois surgiu o IOS. Os registros
da Oscilação Sul começaram no século XIX, porém em 1932 e 1937 foi documentada por
Walker e Bliss (OLIVEIRA, 1999).
O IOS é obtido através da diferença normalizada entre a anomalia de pressão
atmosférica em Taiti (17,5ºS – 149,6ºW), no oceano Pacífico, e Darwin, na Austrália (12,4°S
– 130,9°E), no oceano Índico (figura 5) (OLIVEIRA, 1999). Pode ser escrito da seguinte
forma:
IOS = anomalia pressãoT – anomalia pressãoD,
em que anomalia pressãoT indica a anomalia da pressão atmosférica normalizada em Taiti e
anomalia pressãoD, a anomalia da pressão normalizada em Darwin. Quando a alta pressão
subtropical do Pacífico Sul central e o centro de baixa pressão sobre a Taiti estão mais
intensos do que o normal, isto é, a alta pressão subtropical apresenta valores maiores do que o
normal e a baixa pressão, valores menores, o primeiro termo da equação acima será positivo e
o segundo termo, negativo, conduzindo a diferença a valores sempre positivos. Na situação
inversa, quando os sistemas encontram-se enfraquecidos, tanto a alta subtropical do Pacífico
Sul quanto a baixa pressão da Taiti, o resultado do cálculo do IOS será sempre negativo.
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Desta forma, valores positivos do IOS indicam resfriamento da TSM na região equatorial do
Pacífico, podendo estar associado à ocorrência de eventos La Niña, enquanto que valores
negativos indicam o aquecimento das águas do Pacífico equatorial, situação que pode estar
associada a evento El Niño.

Figura 5 Localização de Taiti e Darwin para o cálculo do IOS.
(Fonte: <http://www.aoml.noaa.gov/hrd/Landsea/skill/Figure1.gif> Acessado em: 08/07/2010).

Pesquisas mostram que eventos que ocorrem no Pacífico equatorial podem influenciar
anomalias climáticas nas regiões tropicais e extratropicais do globo, podendo alterar os
padrões climáticos de precipitação, temperatura e vazão de rios.
A relação entre anomalias de precipitação e IOS foi tema de pesquisa inicialmente por
Walker e Bliss (1932), que indicaram várias regiões do mundo com correlação linear
relevante entre a precipitação e o IOS. Anos depois e motivados por maiores detalhamentos
Ropelewski e Halpert (1989) procuraram buscar relações entre a precipitação e a fase positiva
da OS para 19 regiões do globo sendo as mesmas que obtiveram relações com a fase negativa
da OS (ROPELEWSKY; HASLPERT, 1986, 1987). Os autores identificaram que a fase
positiva do IOS está associada ao aumento da precipitação nas monções da Índia, norte da
Austrália, estações chuvosas no Nordeste da América do Sul e Sudeste da África. Em
contrapartida, observaram precipitação menor que a média no Pacífico central, Siri Lanka,
África equatorial, Golfo do México, norte do México e Sudeste da América do Sul. Os
resultados indicaram que a anomalia da precipitação nestas regiões e as fases do IOS são
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linearmente correlacionadas. Segundo os autores, com base nos resultados obtidos é possível
realizar previsão da precipitação nas fases extremas do OS.
Outra contribuição a respeito da relação entre precipitação e IOS foi realizada por
Aceituno (1988). Este autor encontrou relação entre a precipitação sazonal na América do Sul
em ambas as fases do IOS. Analisou a influência da Oscilação Sul sobre a América do Sul,
Atlântico tropical e o setor leste do Oceano Pacífico através do cálculo da correlação linear
entre o IOS e variáveis atmosféricas (pressão, vento, temperatura, precipitação e radiação de
onda longa) e hidrometerológicas. Os resultados da correlação mostraram sinais anômalos de
precipitação em fases distintas do IOS, para a região estudada. Com relação aos impactos
sobre a precipitação no Brasil, foi observado, durante o verão austral alguns regimes estão
relacionados à fase negativa do IOS (El Niño), anomalias negativas de precipitação sobre a
Região Nordeste do Brasil e sobre parte da bacia Amazônica. Durante o mesmo período foi
observada anomalia positiva de precipitação na bacia do Rio Paraná. Segundo o autor essas
anomalias podem estar relacionadas ao aquecimento anômalo da TSM na região tropical do
Atlântico norte, anomalias negativas de TSM na região equatorial do Atlântico Sul. A seca na
Região Nordeste também pode estar relacionada à diminuição em larga escala da convecção
tropical na bacia Amazônica. Na região central do Chile foram observadas anomalias
positivas de precipitação e no noroeste da América do Sul anomalias negativas.
A variabilidade sazonal da precipitação sobre o Brasil no período de 1958-1978 é
analisada por Rao e Hada (1990). Segundo os autores o deslocamento meridional da ZCIT,
uma zona de convecção, da porção central e sul da bacia Amazônica no verão austral para a
região noroeste da América do Sul no inverno austral pode ser responsável pelo ciclo anual de
precipitação sobre a bacia Amazônica. Os autores também analisaram a relação entre a
variabilidade interanual da precipitação sobre o Brasil e o IOS. Os resultados mostraram que o
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IOS possui correlação alta com o Rio Grande do Sul, o contrário foi observado para o restante
do país.
O ano de 1983 foi um ano de evento El Niño forte e, uma das consequências na
América do Sul foi a grande seca no Nordeste, aspecto analisado por Rao, Satyamurti e De
Britto (1986). A análise da série histórica da precipitação revelou que esse havia sido o
período mais seco dos últimos 20 anos. As chuvas no interior do Nordeste ficaram 40%
abaixo do normal. Os autores relacionaram anomalias de precipitação sobre o Nordeste, IOS e
anomalias de TSM do Atlântico tropical. Os resultados destes autores mostraram fraca
correlação entre a TSM no Atlântico tropical e a precipitação no Nordeste do Brasil, para os
três primeiros meses de 1983, sugerindo que a seca observada esteve mais relacionada ao
evento do Pacífico, ou seja, a célula de circulação leste-oeste de Walker do que ao gradiente
meridional do Atlântico tropical.
III.VIII Oscilação Decadal do Pacífico (ODP ou PDO em inglês)
Além de fenômenos caracterizados por variabilidade climática na escala interanual,
verifica-se a existência de oscilações de mais longo prazo, como as oscilações multidecadais
em latitudes médias e tropicais observadas no Pacífico e Atlântico, como a Oscilação Decadal
do Pacífico (ODP) e a Oscilação do Atlântico Norte.
A importância da influência climática do Pacífico não atribui-se apenas a esta
Oscilação Decadal. Outras anomalias observadas sobre as águas são capazes de gerar
fenômenos de variabilidade interanual, como é conhecido o fenômeno ENOS.
A ODP é um índice climático desenvolvido a partir dos conhecimentos prévios de
anomalias de TSM e pressão ao nível do mar em diferentes áreas da bacia do Pacífico Norte,
como descrito por Hare (1996 apud MANTUA; HARE, 2002) e Zhang (1996 apud
MANTUA; HARE, 2002).
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As primeiras percepções sobre a existência da ODP foi realizada a partir das
observações dos ciclos de produção de salmão, no Alasca, e as condições climáticas, no
Pacífico. Por volta da década de 1980, os pesquisadores observaram que as oscilações na
produção de salmão eram precedidas de uma variabilidade climática no Pacífico Norte que
ocorria na escala decadal (HARE; FRANCIS, 1994).
A ODP é muitas vezes descrita como uma extensão do modelo de El Niño na
variabilidade climática do Pacífico (MANTUA; HARE, 2002). Há duas características que
distinguem o ODP de ENOS. Primeiramente, eventos típicos de ODP têm sido mais
persistentes do que os atribuídos ao ENOS, no último século a maior fase persistiu por um
período de 20 a 30 anos. Em segundo lugar, as impressões climáticas da ODP são mais
visíveis nos setores norte do Pacífico e América do Norte, com algumas relações secundárias
nos trópicos, as condições opostas ocorrem com ENOS.
A partir da descrição física das oscilações de índice, muitos pesquisadores fizeram
importantes contribuições, como é o caso de Minobe (1997). Neste foi observada que a ODP
pode ter oscilação de baixíssima frequência que pode perdurar por um período entre 40 até 50
anos.
Contribuições importantes sobre o funcionamento da Oscilação também foram feitas
por Folland e Parker (1990). Os autores observaram que as anomalias de TSM no Pacífico
Norte foram maiores durante 1977-1986 do que as das décadas anteriores, a partir de 1947.
Trenberth (1990) verificou que a pressão ao nível do mar no Pacífico Norte foi menor, no
inverno de 1977-1988, do que em 1924-1976, e que talvez as variações de pressão no Pacífico
Norte, no período de 1947-1987, estiveram relacionadas ao padrão de onda Pacífico-América
do Norte (Pacific North America, PNA, na sigla em inglês).
Pesquisas especulam que as causas da variabilidade decenal no Pacífico Norte estejam
relacionadas à variabilidade interna da atmosfera, por interações oceano-atmosfera e também
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por teleconexões tropicais e extratropicais, tal como pesquisadas por Latiff e Barnett (1994,
1996) e Nitta e Yamada (1989) que evidenciam a importância das anomalias de TSM no
Pacífico, nas regiões central e oeste do Pacífico equatorial, devido ao aquecimento da TSM
nas regiões tropicais e da circulação no Hemisfério Norte. Para Trenberth e Hurrel (1994), as
interações do sistema oceano-atmosfera devem ser levadas em consideração, mas, segundo
eles, as origens das oscilações decenais no Pacífico Norte ocorrem no Pacífico Equatorial.
Lau e Nath (1994) sugerem que anomalias de TSM presas a eventos de ENOS são
capazes de modificar a circulação de grande escala sobre o Pacífico Norte. Esta alteração da
circulação estaria associada a sucessivas somas de trens de ondas que são geradas por uma
forçante térmica e se propagam das regiões equatoriais para as regiões extratropicais, como
sugere a teoria.
A ODP e o ENOS são fenômenos distintos que apresentam algumas poucas
semelhanças quanto a sua distribuição de padrões climáticos espaciais. Para alguns autores,
como Kayano e Andreoli (2009), a ODP é tida como um padrão do “tipo” ENOS, mas de
longa duração. As semelhanças descritas pelas autoras ficam por conta das anomalias de
TSM, vento e pressão ao nível do mar observados no evento ENOS são similares às
observadas em eventos da ODP.
Já as diferenças são observadas no tempo de persistência e atual dos fenômenos. A
ODP pode ter uma escala temporal de atuação mais de 20-30 anos. Já os ENOS persistem
dentro de um intervalo de 18 a 24 meses. Além disso, as interferências nos campos climáticos
da ODP são mais fortes dentro das latitudes subtropicais e extratropicais, diferente dos ENOS
que têm seus maiores impactos dentro dos trópicos.
Pesquisas mostram que não existe uma relação linear entre a ocorrência de ODP e
ENOS, ou seja, a existência de um não depende diretamente do outro. Zhang, Wallace e
Iwasaka (1996), através de modelagem numérica, compararam os padrões oceano-atmosfera
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associados à ODP e ao ENOS e verificaram que ao remover o sinal do ENOS do conjunto de
dados a estrutura associada à oscilação decadal não é afetada, sugerindo que esta oscilação
não está associada linearmente ao ENOS. Outras pesquisas, porém, evidenciam que quando
ambos ocorrem na mesma fase, anomalias mais intensas são observadas em várias regiões do
globo. Pode-se concluir que apesar da não relação direta, considerando-se o sistema integrado
oceano-atmosfera e sua capacidade de influência em regiões remotas continentais e oceânicas
é possível que a ocorrência de um fenômeno influencia o comportamento do outro.
A ODP é marcada por duas fases basicamente. Quando as águas superficiais estão
mais frias no interior do Pacífico Norte e mais aquecidas ao longo da costa do Pacífico, e
quando a pressão ao nível do mar está abaixo da média no Pacífico Norte, o índice da ODP
assume valores positivos. Quando são observadas anomalias positivas de TSM, águas mais
aquecidas, no interior do Pacífico e anomalias negativas de TSM ao longo da costa oeste norte
americana ou, pressão acima da média no Pacífico Norte, o índice da ODP assume valores
negativos (figura 6) (MANTUA; HARE, 2002).

Figura 6 Valor médio da anomalia de TSM e vento durante a fase quente da ODP (à esquerda) e fria
(à direita). Disponível em <www.jisao.washington..edu/pdo/> Acessado em 28/10/2009.

Nestas condições, a região centro-oeste do Pacífico Norte apresenta TSM
anômalamente mais baixas e TSM mais altas ao longo da costa oeste da América do Norte e
do Sul. Baixa pressão sobre o Pacífico norte e alta sobre oeste da América do Norte e

49

Pacífico subtropical. Esse modelo espacial de pressão atmosférica está associado ao aumento
da circulação anti-horária dos ventos sobre o Pacífico Norte (MANTUA; HARE, 2002).
Observando a figura 7 abaixo é possível verificar que a fase fria da ODP ocorreu de
1890 a 1924 e de 1947 a 1976, enquanto que a fase quente ocorreu de 1925 a 1946 e de 1977
até meados de 1990. Aparentemente as fases da ODP duram de 20 a 30 anos e as mudanças
entre elas são abruptas (MANTUA et al., 1997; MANTUA; HARE, 2002).

Figura 7 Série temporal do índice PDO entre 1900 e 2000. (Disponível em <www.jisao.washington..edu/pdo/>) Acessado em
28/10/2009.

O completo entendimento sobre o comportamento da ODP por mais que já tenham
importantes contribuições realizadas sobre o tema, ainda, é dificultado por limitações e
indisponibilidade de séries temporais longas.
A OPD apesar de seus maiores impactos serem observados dentro do hemisfério norte,
presos as latitudes subtropicais e extratropicais, nota-se interferências também em latitudes
tropicais de todo o globo.
Durante a década de 70, foram notadas influências da ODP na precipitação como, por
exemplo, a diminuição da chuva no norte da Amazônia, na América do Sul, na brusca
mudança de fase, da fria para a quente, e uma tendência positiva nos registros históricos de
precipitação no Sudeste da AS (KREPPER; SEQUEIRA, 1998; MARENGO, 2004).
O impacto da ocorrência de El Niño e ODP sobre a precipitação na AS foi estudado
por Andreoli e Kayano (2005). Relacionaram padrões anômalos extremos de precipitação a
eventos ENOS e ODP. Durante dois bimestres subsequentes, novembro-dezembro, em anos
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de início de El Niño, e janeiro-fevereiro dos anos subsequentes, para as fases da ODP.
Mostraram que os sinais de El Niño na precipitação da AS foram mais intensos durante a fase
quente da ODP, nos dois bimestres considerados, novembro-dezembro e janeiro-fevereiro e
observaram anomalias positivas de precipitação no sul da América do Sul, durante novembrodezembro, e, negativas no norte do continente, em janeiro-fevereiro, durante as fases
positivas. Com base em análise sinótica para os períodos analisados, as autoras identificaram
o padrão característico da circulação de altos níveis. Durante a fase quente da ODP, o padrão
característico correspondeu a um centro ciclônico sobre o Nordeste do Brasil e, anti-ciclônico
sobre o Sudeste da América do Sul. Durante a fase fria da ODP, o excesso de precipitação
sobre o Sudeste da AS sugere-se estar relacionado ao fortalecimento do jato subtropical de
altos níveis.
As variações de precipitação na América do Sul durante as fases da ODP, quente, fria
e neutra, para casos de ENOS, foram analisadas por Kayano e Andreoli (2006). Os resultados
mostram que a ocorrência de eventos ENOS e ODP na mesma fase associam-se a efeitos
combinados na variação da precipitação em algumas regiões da América do Sul, sendo
observadas anomalias intensas em situações de mesma fase, e, contrariamente, anomalias
fracas em situações de fases opostas.

III.IX Influência dos efeitos climáticos na fluviometria
São recorrentes as pesquisas que buscam relações entre a influência de índices
climáticos e vazão de rios, inclusive a possibilidade de previsão da fluviometria. Sabe-se que
a precipitação é um fator preponderante no comportamento da vazão. Mesmo não havendo
uma relação direta entre as duas variáveis a precipitação é o preditor mais utilizado nos
modelos de previsão de vazão. Porém, os resultados das pesquisas mostram a influência da
variabilidade climática no comportamento desta variável espacial.
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Um dos trabalhos pioneiros ao analisar a relação entre um índice climático (IOS) e
vazão foi o de Molion e Moraes (1987). Os resultados de correlação linear entre os dados de
IOS e a vazão dos rios Trombetas e Jy-Paraná, na bacia Amazônica, e Paraná, na bacia do rio
Paraná, permitiram identificar que a vazão dos rios da bacia Amazônica tem correlação
positiva com o IOS e a do rio Paraná, negativa. Com estes resultados os autores sugeriram que
o IOS, qualitativamente, é um bom preditor para as vazões dos rios na América do Sul.
Na análise da relação entre o IOS e a vazão nos rios Magdalena (Colômbia) e Paraná,
Aceituno (1988) observou que na fase positiva do IOS foi observada alta correlação com a
vazão (precipitação) no rio Magdalena e baixa correlação com a vazão (precipitação) no rio
Paraná, sendo que este último resultado é semelhante ao apresentado por Molion e Moraes
(1987).
Também foram estudadas as relações entre rios do norte da América do Sul e IOS.
Hastenrath (1990) utilizou dados fluviométricos dos rios Cuyuni, Essequibo, Suriname,
Maroni e Oyapock. Os resultados mostraram que os ciclos de precipitação anual e as
descargas dos rios no norte da América do Sul são influenciados pelo deslocamento
meridional sazonal da ZCIT. Com relação ao IOS observou-se aumento da vazão na maioria
dos rios na fase positiva da OS.
Mudanças na variação da vazão dos rios que compõem a Bacia do rio da Prata Paraná,
Paraguai e Uruguai, para o período de 1901 a 1992, foram analisadas por Garcia e Vargas
(1998). As análises mostraram uma tendência positiva, um “salto” ou “degrau” na vazão entre
os anos de 1970-1972 e não tão marcante entre os anos de 1917-1918 e 1943-1944. Os
autores atribuem esse “salto” a uma abrupta variabilidade climática o que afetou
temporariamente outras variáveis atmosféricas durante um certo período de tempo. Os autores
sugerem que a tendência observada é resultado de uma variabilidade regional natural.
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A relação entre IOS e a tendência linear de aumento da vazão no Sudeste da América
do Sul também foi analisada por Genta, Iribarren e Mechoso (1998) para os rios Uruguai,
Negro, Paraná e Paraguai para o período de 1901 a 1995. Os resultados obtidos mostraram
que os rios analisados apresentaram, nos últimos 30 anos, a mediana é maior a partir de 1970
do que nos anos anteriores até a década de 1940, ou seja, a partir da década de 60 houve uma
tendência do aumento na vazão dos rios, possivelmente por uma variabilidade climática
natural de larga escala, como apresentado por Garcia e Vargas (1998).
Berri, Guetto e Garcia (2002), por exemplo, analisaram a influência do ENOS na
vazão mensal do Alto Paraná, na América do Sul, no último século (1901-1997). As
anomalias médias mensais foram normalizadas e foram removidos os ciclos anuais das séries
temporais. Os dados foram agrupados em três classes, correspondentes a eventos quentes, El
Niño, a eventos frios, La Niña e, neutros (anos restantes). Os resultados mostraram que as
anomalias médias mensais de vazão foram maiores durante eventos de El Niño em
comparação aos anos com eventos La Niña foi identificada a relação entre a vazão do rio
Paraná e o índice Niño3. A variabilidade da TSM na região do Niño 3 é uma forte referência
aos eventos ENOS e sua média define o índice utilizado. As maiores associações entre ENOS
e a vazão no Alto Paraná foram obtidas durante a primavera e o verão.
Mechoso e Iribarren (1992) analisaram as médias mensais da vazão dos rios Negro e
Uruguai, no Sudeste da América do Sul e a relação com o IOS, para o período de 1909 a
1989. Observaram que a vazão de ambos os rios apresentou anomalias negativas durante
eventos frios no oceano Pacífico Equatorial e, anomalias positivas em eventos quentes no
Pacífico Equatorial tal como obtido em Aceituno (1988); Ropelewski e Halpert (1987, 1989).
Os pesquisadores concentraram a análise de correlação entre IOS e vazão em dois períodos
distintos, de junho a dezembro e de novembro a fevereiro. Estes períodos foram identificados
anteriormente por Ropelewski e Halpert (1987, 1989), neles foi observada precipitação abaixo
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do normal durante a fase positiva do IOS (ocorrência de La Niña) e, acima do normal durante
os anos de ENOS. Os resultados mostraram que em ambos os rios há uma tendência da vazão
abaixo da média no período de junho a dezembro, nos anos que correspondem à fase positiva
do IOS (baixas temperaturas no oceano Pacífico equatorial. E para o período de novembro a
fevereiro, em anos de ENOS, a vazão dos rios tem uma tendência de valores acima da média
em ambos os rios. Como resultado os autores também obtiveram a confirmação indireta entre
eventos quentes e frios no Pacífico equatorial e, secas e enchentes sobre o Sudeste da América
do Sul.
A relação entre a variabilidade climática da ODP e comportamentos fluviométricos do
rio Feather, na Califórnia foi realizada por Koczot e Dettinger (2003). Esta bacia caracterizase por ser a maior contribuinte do estado da Califórnia, sendo muito importante para a
produção de hidroeletricidade. Nesta pesquisa os autores observaram que picos mensais de
vazão estão se antecipando nas últimas décadas, desde 1950 e tais mudanças parecem
coincidir com as mudanças de regime climático interdecadal no norte do Pacífico. Os autores
sugerem que a variabilidade de períodos quentes e frios afetam a temperatura do ar e
provocam mudanças climáticas de longa duração ao longo da costa oeste dos Estados Unidos,
com alteração na frequência e intensidade de tempestades e ventos.
A TSM também é utilizada como preditor para previsão de vazão, como mostra
Cardoso, Dias e Chamorro (2004). Os autores utilizaram dados de vazão do rio Paraná (região
sul do Brasil) e TSM para avaliar a previsão de vazão usando modos de variabilidade de TSM
do Atlântico e Pacífico obtidos a partir da técnica de Componentes Principais e utilizados
como preditores. Os resultados foram satisfatórios e mostraram que os modos de variabilidade
de TSM, obtidos através de Componentes Principais, podem ser utilizados como preditores da
vazão.
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Camiloni e Barros (2000) também analisaram a relação de TSM com vazão de rio. Os
autores sugerem que as inundações do rio Paraná, na Argentina, estiveram associadas ao
evento forte de Niño 1982-83 e de 1997-98. O evento de 97-98 mesmo sendo considerado
forte, a resposta da descarga fluvial do rio neste período foi menor quando comparada ao
evento de 82-83. Segundo os autores as diferenças na resposta fluvial para os eventos de Niño
em anos distintos, mas considerados de mesma intensidade, estão relacionadas aos diferentes
padrões de convecção que estes eventos ocasionaram sobre a Bacia do Paraná. Os autores
também destacam que em episódios de Niño quando a TSM da região Niño 3 é intensificada,
há aumento da convecção sobre a Bacia Platina (formada pelos rios Paraná, Paraguai e
Uruguai). Para o período de El Niño 97-98 há indefinições quanto à relação da região de Niño
1+2 e a fraca convecção sobre a Bacia do Paraná. Segundo Ambrizzi (2003) os diferentes
impactos observados na superfície entre os dois eventos fortes de El Niño (82-83 e 97-98)
devem-se às distinções na localização das anomalias de TSM para estes eventos de Niño e à
propagação das ondas quase-estacionárias, geradas por estas anomalias, que partem do
Pacífico equatorial em direção aos Pólos.
A relação entre a vazão média no Rio Piancó, localizado no sertão da Paraíba
(Nordeste do Brasil), e as anomalias de TSM do Atlântico e Pacífico tropical foram analisadas
por Gomes Filho, Sousa e Cavalcanti (2000) para o período de 1964-1993. O resultado das
correlações entre essas variáveis foi significativo na região tropical do Pacífico para as regiões
de Niño 1+2 e Niño 3, com correlações negativas. Na região do Atlântico não foi observado
um padrão de correlação bem definido.
Quanto à TSM da região no Pacífico tropical Niño 3 estar relacionada à correlações
significativas e aumento da vazão nas pesquisas apresentadas acima, Coelho e Ambrizzi
(2000) e Coelho, Uvo e Ambrizzi (2002) identificaram que esta região possui maior relação
com a precipitação na América do Sul.

55

III.IX Pesquisas sobre previsão de vazão
A previsão climática e de tempo tem sido de fundamental importância para o
planejamento social. Dentre outras funções, a previsão de vazão auxilia o planejamento
energético. A previsão da vazão consiste em conhecer por antecipação o volume de água que
passará num determinado posto fluviométrico, o que é feito, por exemplo, com base em séries
históricas disponíveis (NETO et al., 2005). Diversos estudos têm sido realizados sobre a
previsão de vazão em diferentes bacias, testando-se também diferentes metodologias.
Silva e Clarke (2004) fizeram uma análise estatística das chuvas na Bacia do São
Francisco e, entre os resultados obtidos, observaram que a intensidade das chuvas decresce de
montante a jusante, o que está relacionado à atuação dos sistemas precipitantes na região.
A variabilidade da precipitação na Bacia do São Francisco de fato influencia a
economia da região. Dessa forma alguns trabalhos têm como objetivo a previsão de
precipitação e também de vazão na região da bacia. Silva et al. (2000) fizeram uma análise da
precipitação considerando-se o projeto de transposição de águas do Rio São Francisco, com o
uso do modelo Regional Atmospheric Modeling System (RAMS) para o mês de abril (mês
selecionado por estar inserido no período chuvoso do Nordeste), em ano seco, 1983, ano de El
Niño, e chuvoso, 2001. De maneira geral, o modelo simulou a redução de chuva na região
observada no ano de 1983.
Silva, Tucci e Collischonn (2005) estudaram a previsão de vazão de longo prazo para
a Bacia do São Francisco com base na precipitação através do modelo hidrológico MGB-IPH
(Modelo de Grandes Bacias). O modelo foi ajustado para a bacia em questão, incluindo dados
como relevo, hidrografia, tipo de solo, vegetação, uso do solo, dados hidrológicos e
meteorológicos obtidos em estações convencionais. Os resultados mostraram que o modelo
simulou bem as vazões nas bacias, exceto nas regiões semi-áridas, sendo necessários
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melhores ajustes para esta região. Demonstram ainda que esta é uma ferramenta de auxílio no
planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos da bacia.
Zilli (2008) analisou a variabilidade interanual da precipitação durante a primavera e o
verão e seu impacto no aproveitamento hidroelétrico. Com base nos resultados concluiu que
ao compor campos anômalos de vazão para bacias hidrográficas referente a estes períodos,
verificou impacto das anomalias de precipitação nessas bacias.
Silva (2005) constatou que a simulação de vazão para a Bacia do São Francisco
baseada na precipitação permite uma maior antecedência do que outros métodos. O
aprimoramento dos modelos atmosféricos e hidrológicos (simulação/previsão hidroclimática)
contribuiu para a consistência dos resultados. Foram feitas previsões de vazão de curto prazo
(14 dias) e longo prazo (até 6 meses). Neste estudo foram utilizados o modelo hidrológico
MGB-IPH, ajustado para toda a bacia, e as saídas de precipitação dos modelos AGCM e o
ETA, operados pelo CPTEC. A simulação foi feita para toda a bacia, mas com enfoque na
vazão das usinas de Três Marias e Sobradinho. Para a simulação de vazão de curto prazo, o
autor utilizou as saídas de precipitação do modelo ETA. A simulação de vazão em curto prazo
permitiu estimar eventos específicos, o que é considerado relativamente mais complicado
quando se tem como ferramenta modelos estocásticos.
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IV. DADOS E MÉTODOS
Esta pesquisa consta de análises estatísticas de dados de hidrologia para observações
feitas na bacia hidrográfica do Rio São Francisco (Regiões Nordeste e Sudeste do Brasil). O
tipo, a origem dos dados e os métodos aplicados ao conjunto de dados para se alcançar o
objetivo proposto desta pesquisa estão apresentados a seguir.
IV.I Dados
A análise diagnóstica do comportamento hidrológico de postos localizados na bacia
hidrográfica do Rio São Francisco para o período de 1968 a 2004 (37 anos) foi realizada com
base nos dados mensais de vazão fluvial e precipitação. A associação da variabilidade da
vazão fluvial e precipitação ao comportamento dos oceanos globais foi feita com o uso de
dados da temperatura da superfície do mar (TSM) e de índices climáticos. Os dados de vazão
fluvial e precipitação foram obtidos da Agência Nacional de Águas (ANA) (www.ana.gov.br)
para postos fluviométricos e pluviométricos mantidos por instituições públicas e particulares e
distribuídos por toda a extensão da Bacia do São Francisco. Dados de precipitação da ANA
foram utilizados na comparação de variabilidade interanual com a vazão e dados de
precipitação mensal compilados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC) também foram utilizados para as simulações de regressão linear.
As médias mensais de TSM, vento (u, v) e velocidade vertical (omega) foram
compiladas do Climate Diagnostic Center do National Oceanic and Atmospheric
Administration (CDC/NOAA).
Os índices climáticos mensais utilizados no trabalho para as áreas dos Oceanos Pacífico e
Atlântico

foram

obtidos

no

site

do

Earth

System

Research

Laboratory

(http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/list). Os índices incluídos nas análises estatísticas
foram: Niño 1+2, Niño 3, Niño 3+4, Niño 4, PDO e SOI. Para a seleção dos índices foram
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feitas correlações anuais e mensais entre o índice climático e a vazão nos postos. Os índices
selecionados foram os que apresentaram significância estatística a partir de 95%.
IV.II Métodos Aplicados
Etapa 1: Seleção dos dados e definição do período a ser analisado
O Rio São Francisco, com uma extensão de 2700 km, possui em sua bacia mais de 300
postos fluviométricos, porém, muitos deles encontram-se desativados ou, então, constam
como ativados, mas com falhas extensas de observação das variáveis hidrometeorológicas.
A seleção dos postos de precipitação e vazão fluvial foi realizada de forma que as
séries temporais cobrissem aproximadamente o mesmo período e que contivessem o menor
número de falhas. Dentre os postos que apresentaram um número menor de falhas e uma série
temporal relativamente longa, notou-se uma grande quantidade com dados a partir da década
de 60. Os postos que apresentaram até 30% de dados faltantes, para o período de 1968 a 2004,
foram previamente selecionados o que totalizou o agrupamento de 108 postos com dados
fluviais.
Etapa 2: Redução da quantidade de postos
Os primeiros resultados das análises de correlação linear entre a TSM e dados de
vazão fluvial indicaram resultados muito parecidos, sugerindo que os postos dentro de cada
sub-bacia pudessem apresentar características semelhantes. A constatação da semelhança
entre a variabilidade temporal dos postos de uma mesma sub-bacia foi determinada pela
Análise de Agrupamento e também pela normalização dos dados que será apresentada mais
adiante.
A Análise de Agrupamento foi aplicada para se verificar a similaridade entre as séries
de vazão fluvial para postos de uma mesma sub-bacia. Para esta análise, primeiramente foi
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calculado acumulado mensal e em seguida as médias trimestrais para 10 postos selecionados
dentro da Bacia do Rio São Francisco, apenas para os dados existentes.

Análise de Agrupamentos
A Análise de Agrupamentos é uma técnica multivariada, usada quando se pretende
analisar simultaneamente as relações existentes entre mais de duas variáveis. É adequada para
definir grupos homogêneos, com destaque às dimensões espacial e temporal, no caso de
aplicação em estudos geográficos. Por outro lado, tem ampla aplicação em diversas áreas do
conhecimento, como em Psicologia, Administração, Biologia, Sociologia, dentre outras
(HAIR et al., 2009).
Dentre suas potencialidades existe a possibilidade de agrupar variáveis homogêneas,
medir similaridades, reconhecer padrões e reduzir o volume original de dados. Entretanto,
possui um caráter subjetivo, pois a solução final de agrupamentos depende de métodos
escolhidos pelo pesquisador (HAIR et al., 2009).
A Análise de Agrupamento é considerada por muitos pesquisadores como uma técnica
exploratória, pois há a possibilidade de se obter diversas soluções devido à variedade dos
métodos que podem ser aplicados para a solução de um mesmo problema (HAIR et al., 2009).
Nesta pesquisa, a Análise de Agrupamentos foi feita com o auxílio do software IBM
SPSS Statistic. A medida de similaridade escolhida para se proceder à análise foi Correlação
de Pearson, como método de agrupamento em um processo hierárquico foi utilizada a ligação
média entre grupos que estima a similaridade média de todos os indivíduos de um
agrupamento com todos os indivíduos em outro (HAIR et al., 2009).
Em síntese esta técnica reúne grupos de objetos, sendo que os objetos que fazem parte
do mesmo grupo são mais semelhantes entre si do que em relação a objetos selecionados em
outros grupos, maximizando a homogeneidade dentro de um mesmo grupo e a
heterogeneidade de objetos entre os grupos (HAIR et al., 2009).
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A Análise de Agrupamentos gera uma representação gráfica dos resultados conhecida
como Dendrograma que indica como os objetos são agrupados, ou seja, é uma síntese gráfica
das informações analisadas. Há duas formas de apresentação do dendograma, vertical e
horizontal, para esta pesquisa será apresentado o dendograma horizontal. No dendograma
horizontal as linhas verticais, ou eixo y, representam os grupos unidos por ordem decrescente
de semelhança. O eixo x, ou escala, indica a distância entre os grupos que foram formados.
Quando feito na horizontal, o dendograma é lido de cima para baixo (VICINI, 2005).
Ao constatar a similaridade entre os postos através da Análise de Agrupamento e
normalização dos dados de vazão (apresentado mais adiante) e devido a dificuldade de se
trabalhar com uma grande quantidade de dados houve a necessidade de se reduzir o conjunto
das séries temporais previamente selecionadas. Foi adotada, desta forma, a representação da
fluviometria da Bacia hidrográfica do Rio São Francisco com um posto por sub-bacia,
totalizando um conjunto de 10 postos com dados vazão.
A seleção dos postos fluviométricos obedeceu a sua localização em relação à área da
sub-bacia hidrográfica. Com o propósito de que seus dados pudessem refletir o volume total
de água precipitada na bacia, os postos selecionados nas dez sub-bacias (figura 14) localizamse na posição mais a jusante dela. A escolha exclusiva de postos à montante de reservatórios
de hidrelétricas foi descartada, pois em algumas sub-bacias, como por exemplo, sub-bacia 48
e sub-bacia 49, Sub-Médio e Baixo São Francisco, respectivamente, os postos selecionados
estão localizados no canal principal do Rio São Francisco e, por estarem no ponto mais baixo
da bacia, possuem a vazão controlada pelas hidrelétricas à montante deles.
Os 10 postos selecionados foram utilizados para obter o coeficiente de correlação
linear anual com os índices climáticos. Para a correlação espacial entre a TSM e a vazão e a
análise da anomalia mensal dos meses chuvosos dos campos atmosféricos foi selecionado o
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posto Ponte da Taquara, sub-bacia 40, Alto São Francisco para ser analisado na pesquisa. Os
demais são apresentados no anexo 1.
Etapa 3: Remoção do ciclo sazonal
O valor de uma variável climática pode ser expresso em termos de sua média de longo
prazo (média climatológica) (mt), de uma função que represente sua variabilidade sazonal (St)
e de outra que represente um sinal mais aleatório (et), constituinte de processos que
contribuam para a variabilidade total da variável, mas que ainda não tenha sido formalmente
definido. O valor total da variável pode então ser escrito da seguinte forma:

em que t indica o tempo de cada observação.
A remoção da sazonalidade de valores climáticos observados num período de tempo
de vários anos permite a avaliação mais precisa da variabilidade em escalas de tempo maiores
que a interanual, por exemplo, permite determinar se um verão é mais quente ou mais frio que
a média dos verões para uma determinada localidade. Embora a busca de correlação entre
duas séries temporais, dentre variáveis climáticas distintas, não exija a retirada da tendência
linear eventualmente existente ao longo do período analisado, neste estudo, a sazonalidade foi
removida de todos os dados considerados originalmente, da vazão fluvial, da TSM, da
precipitação e dos índices climáticos. A remoção do ciclo sazonal de séries com dados
mensais pode ser feita com a retirada da média climatológica referente a cada mês do valor
mensal original. Pode ser escrita da seguinte forma:
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em que, PCPt‟ representa a anomalia da precipitação para um determinado mês t, PCP t , a
precipitação observada no mês em questão e med(PCP t) representa a média climatológica do
mês T (HARTMANN; MICHELSEN, 1989).
No GrADS a remoção do ciclo sazonal foi feita através da aplicação da função
deseason.gs. Esta e outras funções estatísticas foram desenvolvidas pelo meteorologista da
Universidade

Maryland,

Dr.

Bin

Guan

e

encontram-se

disponibilizadas

pelo

site

(www.atmos.umd.edu/~bguan/grads/GrADS_Scripts.html).
Etapa 4: Desvio-Padrão
O valor anual da vazão, dos índices e da TSM foram normalizados pelo respectivo
desvio-padrão, sendo possível, desta forma, apresentar as séries temporais na mesma escala
gráfica facilitando a comparação entre as variáveis.
O desvio-padrão é uma medida bastante utilizada em trabalhos científicos que permite
a estimativa da dispersão dos dados em torno da própria média (COSTA NETO, 1977).
Quanto maior o seu valor, maior é dispersão da série de dados analisada. Quanto mais
próximo de zero é o valor do desvio padrão, menor a variância da série, mais próximos da
média encontram-se os valores da série. O valor do desvio padrão de um conjunto de dados é
igual à raiz quadrada da variância (s2). Segundo Costa Neto (1977), seu cálculo pode ser
representado por:

em que

representa o valor da variável X em cada tempo i;

da variável X; n, o número total da observações.

, a média aritmética simples
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Etapa 5: Remoção da tendência linear
A remoção da tendência linear permite a análise das demais variabilidades climáticas
que não a própria tendência linear. A tendência linear de uma série temporal é calculada a
partir do cálculo de sua equação de regressão linear e pode ser representada por:

em que yt representa o valor de y estimado pela regressão linear no tempo t; a, o coeficiente
linear da reta de regressão, b, o coeficiente angular e t indica a variação do tempo.
A remoção da tendência linear de uma série temporal é feita pela subtração da parte
angular de (bt) do valor original de y(t) (COSTA NETO, 1977). Assim, o valor da nova série
temporal sem tendência linear, y(t)*, pode ser escrito como:

Para a remoção da tendência no GrADS foi utilizada a função ltrend.gs que define a
tendência linear de uma série temporal. Após a definição da tendência a mesma é removida da
série.
Etapa 6: Média Móvel
A média móvel foi aplicada nos gráficos de correlação entre as regiões do oceano
selecionadas como melhor correlacionadas e a vazão dos postos e nos gráficos de simulação
da regressão linear, entre a vazão, TSM e índices climáticos. O coeficiente de correlação entre
variáveis “alisadas” aumenta, pois o ruído das séries diminui.
Em climatologia o objetivo da média móvel (moving average) é diminuir as oscilações
que são as variabilidades interanuais existentes nas séries temporais, obtendo assim, os sinais
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de mais longo termo das variáveis. Ao aplicar a média móvel numa série temporal tem-se
como resultante uma série “alisada”, justamente por diminuir os efeitos dos ciclos anuais.
Para esta pesquisa foi aplicada média móvel centrada em 6 anos com o mesmo peso e
é calculada da seguinte forma:

onde x são as observações.
O cálculo da equação acima é descrito da seguinte forma, pega-se os 7 primeiros
valores da série e calcula-se a média. O valor encontrado é colocado na quarta posição. Em
seguida pega-se o valor correspondente ao segundo dado da série até o oitavo e aplica-se a
equação acima novamente, o resultado dessa segunda etapa será colocado na quinta posição
e, assim sucessivamente. É importante ressaltar que haverá perda de informações nas três
primeiras posições da série e nas três últimas, pois a média móvel é de 6 anos.
A média móvel remove fatores que influenciam a série num período inferior a 6 anos,
sendo assim, podendo retirar o comportamentos sazonal e alguns ciclos. No GrADS o cálculo
da média móvel foi feito através da função rmean.gs.
Etapa 7: Correlação Linear
Foram calculados os acumulados anuais e as médias mensais das variáveis que foram
obtidas em escala temporal diária e mensal. O cálculo de correlação entre os dados de vazão
mensal e TSM e, entre os índices climáticos foi efetuado após a remoção da sazonalidade e da
tendência linear de longo prazo.
O coeficiente de correlação linear calculado para a associação entre dados de vazão (e
precipitação) e TSM, pode ser expresso por:
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em que

e

são os valores das variáveis X e Y, em cada tempo i,

das respectivas séries temporais e,

e

e

representam a média

, o desvio padrão de cada uma delas (SPIEGEL,

1976). O cálculo da correlação linear busca grau de associação entre duas ou mais variáveis.
Seu resultado varia entre +1 (associação perfeita positiva) e -1 (associação perfeita negativa).
O valor nulo indica que as duas variáveis não apresentam correlação linear.
O cálculo do coeficiente de correlação linear, r, entre os dados de vazão fluvial e a
TSM possibilitou a visualização de áreas oceânicas homogêneas de correlação em produtos
cartográficos específicos. Isso ocorreu graças aos dados de TSM que encontram-se dispostos
numa grade espacial com resolução igual a 2,5° graus. Os mapas apresentados dos resultados
entre a correlação de vazão e TSM mostram valores estatisticamente significativos de
correlação linear superiores a 95%. A significância estatística relativa ao cálculo do
coeficiente de correlação foi determinada com base no teste de t-Student, como descrito a
seguir.
Etapa 8: Teste de significância para o cálculo do coeficiente de correlação linear (
t-Student)
Em seguida ao cálculo do coeficiente de correlação linear entre a vazão fluvial e a
TSM e, os índices climáticos, foi aplicado o teste de significância estatística, t-Student.
Este teste de hipótese estatística destaca a relação entre uma variável independente e
uma variável dependente. O cálculo está baseado no tamanho da série temporal (n) e no valor
do coeficiente de correlação linear. A significância estatística do coeficiente de correlação
linear foi calculada com base na relação (COSTA NETO, 1977):
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em que t é o valor do teste, que é comparado ao valor de referência de uma distribuição
normal com (N-2) graus de liberdade; e r, o valor do coeficiente de correlação linear. A
consideração do cálculo de r como estatisticamente significativo, ao nível de 95%, requer que
o valor estimado de t para as séries observadas seja maior do que o fornecido no caso de uma
amostra normal, contendo a mesma quantidade de observações.
Etapa 9: Defasagem Temporal
O coeficiente de correlação linear entre a vazão fluvial e a TSM foi calculado com e
sem defasagem temporal. O deslocamento entre as séries temporais foi feito de forma que os
valores de vazão mensal ficassem à frente dos valores de TSM, supondo-se desta forma que a
variável TSM pode eventualmente influenciar a variável vazão através de processos
dinâmicos na atmosfera. A defasagem variou de 0 a 11 meses, de forma que a vazão mensal
ficasse deslocada de 0 a 11 meses à frente da TSM. Este deslocamento foi aplicado em
relação à série de TSM com início em todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. A seção
V (Resultados e Discussões) apresenta os resultados referentes ao posto da sub-bacia 40, os
resultados para os demais postos e deslocamentos considerados encontram-se nos Anexos (218). Os testes com as séries deslocadas no tempo entre si foram realizados com o intuito de se
permitir a construção de modelos estocásticos que pudessem eventualmente considerar a
influência pretérita da TSM na vazão fluvial.
O cálculo do coeficiente de correlação linear com defasagem temporal pode ser
indicado como:
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Em que X corresponde à TSM e Y à vazão, i é o tempo fixo e p o intervalo temporal
(Jan... Dez).
Para o cálculo da correlação linear com defasagem temporal no GrADS foi utilizada a
função lagcorr.gs, também desenvolvida pelo meteorologista Bin Guan.
Etapa 10: Regressão Linear Múltipla
A técnica de regressão linear é um método estatístico de se estimar uma variável (y)
em função de outras variáveis (x). Com isso a regressão linear pode ser agrupada em dois
grandes grupos: a regressão linear simples e a regressão linear múltipla. Esta distinção ocorre
de acordo com a quantidade de variáveis que se deseja utilizar dentro da equação ou do
número de variáveis que se deseja supor exercer influencias.
A regressão linear pode, também, ser exemplificada a partir da reta de tendência linear
entre as variáveis, por exemplo, vazão e o tempo. No caso de regressão linear simples, entre
duas variáveis, vazão e TSM, por exemplo, a reta de regressão exprime a regressão da TSM
em relação aos dados de vazão, ou vice-versa. A técnica é a mesma, porém optou-se por
apresentá-las separadamente por uma questão de ordem metodológica
A estimativa da reta de regressão linear para uma série temporal pode ser expressa por:

y(t)‟ = a + bt
Como y’ é diferente de y observado existe um erro que pode ser calculado entre os
dados observados e os estimados por y’, assim, o valor observado por ser expresso por:

y(t) = a + bt + erro
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As equações para a e b podem ser escritas da seguinte forma:

em que n é o número de observações.
A identificação das áreas oceânicas correlacionadas com as séries de vazão juntamente
ao conhecimento prévio sobre os padrões oceânicos mais relevantes de variabilidade espacial
conjunta, variabilidade bivariada, permitiu a elaboração de modelo estocástico de regressão
linear múltipla para a variável vazão, na escala anual, supondo a influência da TSM e de
índices climáticos em sua variabilidade climática
A análise de regressão múltipla é uma análise multivariada de dados adequada para
analisar a relação de uma única variável dependente e outras variáveis independentes. No caso
de se considerar intervalo temporal entre a variável dependente e as independentes, elas
podem ser designadas, respectivamente, como preditanda e preditoras. Neste caso, o modelo
construído passa a ser um modelo prognóstico. A análise de regressão linear múltipla impõe a
relação linear entre as variáveis independentes e a dependente (HAIR et al., 2009).
No presente trabalho, os modelos estocásticos construídos são apenas diagnósticos. O
modelo estatístico de regressão linear múltipla para a simulação da variável , em relação às
variáveis X1, pode ser escrito da seguinte forma (COSTA NESTO, 1977):

onde:

= estimativa de y

b0 = é o intercepto*
b1= os coeficientes angulares para cada variável independente (X1)
X1= as variáveis independentes
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Como se deseja que a reta de regressão linear seja a mais próxima possível dos valores
observados impõe-se que a somatória do erro quadrático (a soma do erro em cada tempo t)
seja a menor possível. Com base no cálculo diferencial, sabe-se que uma função assume o
valor mínimo quando sua derivada de primeira ordem vai a zero. Desta forma, os valores dos
coeficientes de a e b são calculados sob este critério
Após a elaboração dos modelos de regressão foram elaborados diagramas de dispersão
(scatterplot) para as variáveis que possuem uma variância significativa maior que 95% para se
verificar a variabilidade temporal conjunta.
A disposição dos valores de vazão observados em dois postos em uma linha
aproximadamente reta, com inclinação positiva ou negativa, caracteriza uma relação próxima
da linear as séries. A disposição dos pontos em qualquer outra forma indica que as séries
temporais se relacionam de forma não-linear, ou que a relação linear entre elas é baixa. A
utilização do diagrama de dispersão também é útil para identificação de observações
aberrantes (outliers) (HAIR et al., 2009).
Etapa 11: Divergência, Vorticidade relativa e Velocidade Vertical
Os padrões atmosféricos foram elaborados para vorticidade e divergência do ar em
200 e 850 hPa e velocidade vertical (omega) em 500 e 850 hPa, cujo espaçamento de grade é
2,5º de latitude e longitude. Para a transformação das médias mensais de vento e omega em
dados anuais no GrADS foi utilizada a função estatística mon2year.gs também
disponibilizada pelo Dr. Bin Guan como informado anteriormente.
Matematicamente, a componente vertical da vorticidade e da divergência do ar, no
plano horizontal (x,y), podem ser escritas como:

v u
vorticidad
e
x y
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u v
divergênci
a
x y
em que u e v são as componentes zonal e meridional do vento, x e y, nas respectivas direções.
A vorticidade de um fluido pode ser definida como a torção dele nas três direções do
espaço, x (zonal), y (meridional) e z (vertical). Como a atmosfera é suficientemente rasa em
comparação à sua extensão horizontal, os movimentos na atmosfera podem ser bem
caracterizados pela componente vertical de sua circulação. A componente vertical da
vorticidade do vento, por ser o cálculo da diferença entre a variação da componente
meridional do vento (v) na direção x e a variação da componente zonal do vento (u) na
direção y, representa a torção do vento no plano horizontal (x,y), em um ponto determinado.
A circulação do ar, se anti-horária ou horária, indica a existência de sistemas de baixa ou alta
pressão relativas, provendo informação acerca da possibilidade de formação de nebulosidade
e chuva devido à instabilidade dinâmica existente na atmosfera. No Hemisfério Sul, valores
negativos de vorticidade estão associados a circulações ciclônicas enquanto que valores
positivos, a circulações anti-ciclônicas. No Hemisfério Norte, a regra é oposta. A divergência
do vento, determinada pela soma entre a variação da componente zonal do vento na direção x
(zonal) e a variação da componente meridional na direção y (meridional), exprime a
intensidade com que o ar diverge (converge) de (para) um determinado ponto. Valores
positivos de divergência indicam divergência, enquanto que valores negativos, convergência,
nos dois hemisférios (MUSK, 1996). Desta forma, a análise dos campos de divergência e
vorticidade em níveis baixos e altos permite sugerir sobre as características da instabilidade
dinâmica da atmosfera em determinado período e local.
As análises dos campos de divergência, vorticidade e velocidade vertical foram
analisadas para os períodos anômalos negativos e positivos da vazão.
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No GrADS para a elaboração dos mapas de divergência e vorticidade foram utilizadas
as funções hdivg (divergência) e hcurl (vorticidade).
A variável omega é a velocidade vertical do vento em coordenada de pressão (hPa/s).
A componente vertical do vento é cerca de 1000 vezes menor que a componente zonal. A
velocidade vertical do vento (hPa/s), ou no campo omega, quando negativa (positiva) indica
movimentos ascendentes (descendentes) do ar. As regiões onde são observados movimentos
ascendentes do ar estão associados à instabilidade atmosférica, ou seja, essas áreas é
favoráveis são formação de nuvens (INMET).
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V. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A bacia hidrográfica, de maneira simplificada, é definida como uma área de captação
de chuva, demarcada por divisores topográficos, onde a água captada escoa para o canal
principal e converge para o ponto de saída, a foz, por exemplo (KARMANN, 2000). Na
análise de uma bacia hidrográfica a precipitação não é a única variável que deve ser levada
em consideração para a interpretação do comportamento fluviométrico de um rio.
Num sistema de bacia hidrográfica deve ser levado em consideração numa análise
complexa fatores como infiltração, o mais importante processo de recarga da água do subsolo.
O volume e a velocidade da água de infiltração, por sua vez, dependem de outros fatores
como tipo de solo, de rocha, cobertura vegetal, topografia, áreas com declives acentuados,
diminuem a infiltração, pois favorece o escoamento direto, por exemplo, ocupação do solo,
por exemplo, com a urbanização que, em geral, remove a vegetação, impermeabiliza o solo o
que impede a infiltração, causando aumento do escoamento superficial e diminuição na
recarga subterrânea, taxas de evapotranspiração, distribuição sazonal da chuva entre outros
(KARMANN, 2000).
O objetivo da pesquisa determinará as variáveis a serem consideradas para a análise da
vazão de um rio como também as limitações da mesma. Nesta pesquisa, cujo objetivo é
avaliar a capacidade dos preditores selecionados como a TSM e índices climáticos em simular
o comportamento fluviométrico do Rio São Francisco não faz parte do resultado final
considerações acerca das características físicas do meio e consequências das intervenções
antrópicas na bacia.
Sendo assim, nas próximas seções são apresentados e analisados os resultados obtidos
na pesquisa.
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Mapas com a correlação linear entre a vazão fluvial e a TSM, na escala mensal, com e
sem defasagem temporal, são analisados para o posto selecionado Ponte da Taquara na subbacia 40 no Alto São Francisco.
O cálculo de correlação linear entre a vazão e a TSM foi realizado para todos os meses
do ano, com intervalo temporal de 0 a 11 meses, sempre considerando a vazão à frente da
TSM com o propósito de se verificar a existência de preditores para a variável vazão. Estes
cálculos foram realizados para os 10 postos selecionados em cada sub-bacia. Os demais
postos são apresentados nos anexos 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19a-l. Como os campos de
correlação para os meses de fevereiro a dezembro não apresentaram diferença marcante com
relação à ocorrência e valor de correlação em comparação com o mês de janeiro optou-se por
apresentar os padrões espaciais e resultados apenas para as séries temporais de TSM com
início em janeiro de 1968. Além da associação da TSM ao comportamento fluvial, deu-se
importância à associação entre índices climáticos e a vazão, na escala anual para os dez postos
selecionados. Foram selecionados os índices Niño 1+2, Niño 3, Niño 3+4, Niño 4, IOS e
ODP.
A significância estatística referente ao cálculo de correlação linear entre vazão,
precipitação, índices e TSM foi definida pela aplicação do teste t-Student, tal como indicado
na seção IV.II (Métodos Aplicados). Considerou-se sempre uma significância estatística com
probabilidade superior a 95%. Os mapas de significância estatística associados ao cálculo da
correlação linear entre a vazão a TSM podem ser observados nos anexos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18 e 20a-l. Nestas figuras são observadas as regiões de TSM que possuem significância
estatística com a vazão de cada posto.
Os resultados da Análise de Agrupamento aos postos de vazão em cada sub-bacia para
a identificação de grupos homogêneos de postos de vazão são apresentados na seção V.I
(Seleção de postos). E os resultados da construção de modelo estocástico, com base em
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regressão linear múltipla, para a simulação da vazão fluvial (variável dependente) a partir da
TSM e índices climáticos (variáveis independentes) são apresentados na seção V.IV
(Regressão linear múltipla entre os índices climáticos e a vazão fluvial).
Por último foram elaborados campos de divergência e vorticidade relativa em 200 e
850 hPa, velocidade vertical em 500 e 850 hPa e campos de TSM através das somas das
anomalias dos meses chuvosos para os subperíodos correspondentes às anomalias negativas e
positivas da vazão do posto Ponte da Taquara.

V.I Seleção dos postos
A seguir são apresentados os resultados das metodologias utilizadas para a seleção dos
postos na Bacia do São Francisco, a Análise de Agrupamento e a padronização.
Alto e Médio São Francisco
Primeiramente foi aplicada a Análise de Agrupamentos com o objetivo de reunir
objetos semelhantes, ou seja, reunir grupos que mostrem a semelhança entre os postos de cada
sub-bacia através do método da hierarquização de agrupamentos, como explicado na seção
IV.II (Métodos Aplicados). Tal análise gera um dendograma hierárquico, neste caso
horizontal, que apresenta a similaridade entre os postos em ordem decrescente de semelhança.
A leitura deste gráfico é feita de cima para baixo. Nas figuras 8a-b e 8c-g são apresentados os
dendogramas gerados para as sub-bacias 40 e 41 e 42 a 46, Alto e Médio São Francisco,
respectivamente.
Ao analisar a figura 8a verifica-se que os postos Porto das Andorinhas e Iguatama são
os primeiros na classificação hierárquica decrescente, isto significa que nesta sub-bacia eles
possuem a maior semelhança devido aos maiores valores de correlação. Ainda não há um
consenso na teoria com relação ao corte ideal que se deve fazer no eixo X do dendograma
para estabelecer a distância entre os grupos formandos, ficando assim a critério do
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pesquisador (VICINI, 2005). Na figura 8a se for estabelecido um corte na distância 10 serão
formados três grupos homogêneos distintos, o primeiro e menor, formado por dois postos,
Porto das Andorinhas e Iguatama, um segundo maior, constituído de um total de 9 postos e,
um terceiro grupo, constituído de um total de 4 postos, Alberto Flores, Belo Vale, Entre Rios
de Minas e São Félix. Caso o corte seja feito nas distâncias 15, 20 ou 25, obter-se-ão dois
grupos homogêneos distintos, o primeiro maior, com um total de 11 postos e, o segundo
menor com 4 postos. O último grupo é considerado o mais distinto dos demais por possuírem
pouca semelhança com relação aos grupos anteriores.
No caso da sub-bacia 41 (figura 8b) foram selecionados 19 postos. Devido à grande
quantidade de postos foi estabelecido um corte na distância 20 possibilitando a formação de
grupos maiores considerados homogêneos e também distintos entre si. Com este corte é
estabelecida a formação de dois grupos, o primeiro e maior, constituído por um total de 15
postos, o segundo grupo e menor é formado apenas por quatro postos (figura 8b).
Os dendogramas dos postos do Médio São Francisco, composto pelas sub-bacias 42 a
46, são apresentados na figura 8c-g. Com um total de 22 postos foi feito um corte no eixo X
do dendograma na distância 10, assim forma-se o primeiro e maior grupo com um total de 19
postos, o segundo grupo é formado por dois postos e, o terceiro formado apenas por um posto,
sendo que os dois últimos possuem pouca semelhança em relação aos anteriores.
Para a sub-bacia 43 foram selecionados 6 postos. Para este dendograma ao estabelecer
um corte no eixo X do dendograma nas distâncias 5, 10, 15 ou 20, formam-se três grupos. O
primeiro e maior formado por três postos, um segundo grupo formado por dois postos e, um
terceiro, formado por apenas um posto (figura 8d).
No dendograma da sub-bacia 44 (figura 8e) foi estabelecido um corte no eixo X nas
distâncias 10 ou 15, formando dois grupos, o primeiro e maior, formado por 4 postos e, um
segundo grupo, formado por 2 postos.
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Para o dendograma da sub-bacia 45 (figura 8f) foi estabelecido um corte no eixo X nas
distâncias 10, 15 ou 20, formando dois grupo. O primeiro grupo é formado por 10 postos e o
segundo menor grupo por 2 postos.
Para o dendograma da sub-bacia 46 (figura 8g) foi estabelecido um corte no eixo X
nas distâncias 20, formando dois grupos, o primeiro maior formado por 13 e, o segundo
grupo menor formado por 5 postos. Os cortes adotados nos dendogramas evidencia a intenção
em formar grande grupos homogêneos de postos.

a

b

c

d
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Figura 8 Dendogramas dos postos das sub-bacias 40 e 41 (a,b), do Alto São Francisco, e dos postos
das sub-bacias 42 a 46 (c-g), Médio São Francisco.

Sub-Médio São Francisco
O Sub-Médio São Francisco é composto pelas sub-bacias 47 e 48. Como a sub-bacia
47 apresentou apenas um posto com dados suficientes para o estudo não foi necessário aplicar
tal análise para esta sub-bacia. Na sub-bacia 48 com um total de cinco postos, o corte no eixo
X do dendograma pode ser feito nas distâncias de 5 a 20, formando dois grupos. O primeiro
grupo maior é composto por 4 postos. O segundo com apenas um posto (figura 9).
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Figura 9 Dendograma dos postos da sub-bacia 48, no Sub-Médio São Francisco.

Baixo São Francisco
O Baixo São Francisco é constituído pela sub-bacia 49. O corte estabelecido no eixo X
do dendograma nas distâncias 10, 15 ou 20 formam dois grupos, sendo o primeiro composto
com 3 postos e o segundo com apenas um posto (figura 10).

Figura 10 Dendograma dos postos da sub-bacia 49,no Baixo São Francisco.

Optou-se por estabelecer cortes distantes na escala do dendograma para que fossem
formados grandes grupos, aumentado a possibilidade de que os postos selecionados a jusante
nas sub-bacias estivessem inseridos nos maiores grupos. O que de fato ocorreu, exceto para o
posto Bom Jesus da Lapa na sub-bacia 45, cujo posto foi agrupado ao segundo agrupamento.
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A série temporal de anomalia da vazão anual para cada posto foi padronizada
dividindo a mesma pelo respectivo desvio padrão colocou todos os postos na mesma escala
permitindo uma melhor análise de comparação entre eles (figura 11 a-g). Observa-se que os
postos dentro de cada sub-bacia possuem, em geral, comportamento semelhante na
variabilidade interanual. Os postos destacados na cor preta referem-se aos selecionados para
as sub-bacias 40 a 46.
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Figura 11 Vazão anual normalizada para os postos nas sete sub-bacias do Rio São Francisco, 40 a
46a-g. As curvas em negrito indicam a vazão dos postos selecionados para o estudo e as outras
curvas correspondem aos demais postos da sub-bacia.

Nas sub-bacias do Sub-Médio São Francisco observa-se na figura 12 (a) a série
temporal da vazão normalizada o posto de Jaguaraci (sub-bacia 47) e dos postos da sub-bacia
48 (figura 12 b).
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Figura 12 Vazão anual normalizada, de 1968 a 2004, para o posto Jaguaraci (a), sub-bacia 47, e
para o posto Ibó, sub-bacia 48 (b), localizadas no Sub-Médio São Francisco. A curva preta
representa a vazão do posto selecionado para o estudo e as outras curvas (b) correspondem aos
demais postos da sub-bacia.

A série temporal da vazão anual dos quatro postos disponíveis na sub-bacia 49 é
apresentada na figura 13. Nota-se que um dos postos apresenta valores de vazão muito
provavelmente espúrios, tendo sido eliminado das análises posteriores.

Figura 13 Vazão anual normalizada, de 1968 a 2004, para os postos da sub-bacia 49, no Baixo SF.
A curva preta representa a vazão do posto selecionado para o estudo e as outras curvas
correspondem aos demais postos da sub-bacia.

Na sub-bacia 40 foi selecionado o posto Ponte da Taquara (figura 11a), sub-bacia 41
Várzea Palma (figura 11b), sub-bacia 42 Cachoeira da Manteiga (figura 11c), sub-bacia 43
Santo Inácio (figura 11d), sub-bacia 44 Manga (figura 11e), sub-bacia 45 Bom Jesus da Lapa
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(figura 11f), sub-bacia 46 Boqueirão (figura 11g), sub-bacia 47 Jaguaraci (figura 12a), subbacia 48 Ibó (figura 12b) e sub-bacia 49 Traipu CPRM (figura 13).
Para a comparação da variabilidade interanual da precipitação com a vazão foi
selecionado um posto de precipitação por sub-bacia (figura 14). A eles não foi aplicada a
Análise de Agrupamento, apenas foi estabelecido o máximo de 30% de dados faltantes por
posto.
Diante desses resultados é possível concluir que o dendograma mostra apenas a
classificação de similaridade entre seus respectivos grupos e que também não quer dizer, no
entanto, que alguns dos postos selecionados, por estarem localizados nas últimas posições do
agrupamento, sejam postos ruins para serem trabalhados, pelo contrário, outras análises
evidenciaram que eles seriam tão bons quanto qualquer outro dentro da mesma sub-bacia.

Figura 14 Mapa de localização dos postos de precipitação e fluviométricos selecionados pela Análise
de Agrupamento.
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V.II Correlação linear entre vazão e TSM
Alto São Francisco
A seguir são analisados os padrões oceânicos gerados pelo cálculo do coeficiente de
correlação com e sem defasagem temporal entre a vazão do posto Ponte da Taquara, sub-bacia
40, no Alto São Francisco e a TSM. Considerou-se o início das séries temporais de TSM
sempre em janeiro de 1968 enquanto que a série de vazão foi deslocada para além deste mês,
em intervalos que variaram de um a onze meses em relação ao mês inicial (janeiro). O padrão
oceânico obtido pela correlação entre a TSM do Pacífico e a vazão do posto Ponte da
Taquara, sub-bacia 40, Alto São Francisco, indica valores positivos em toda a costa oeste da
América do Norte e do Sul e fortes sinais negativos na costa leste da Ásia e Austrália (figura
15 a-l). Este padrão é bastante semelhante ao padrão espacial dos primeiros modos obtidos
pela aplicação da análise de componentes principais aos dados de TSM, evidenciando um
padrão tipo ferradura (horseshoes, em inglês), tal como mencionado por Cayan et al., 2001;
Schimdt; Webb, 2001; Mccbe; Dettinger, 2002 (apud KOCZOT; DETTINGER, 2003). Este
padrão caracteriza a Oscilação Multidecadal do Pacífico (ODP), que apresenta um padrão de
dipolo meridional da anomalia de TSM. Os padrões espaciais de correlação entre a vazão em
Ponte da Taquara e a TSM no Pacífico são similares para todas as defasagens temporais
aplicadas, de até 12 meses, contudo, observa-se que o valor absoluto do coeficiente de
correlação tende a diminuir com o aumento da defasagem temporal. Este comportamento é
também observado nos padrões espaciais obtidos para os postos das sub-bacias 41 a 45, o que
pode ser verificado nos Anexos 3, 5, 7, 9, 11a-l.
No Oceano Indico, próximo ao sul do continente africano, são observados valores
positivos de correlação (figura 15 a-l), porém não tão intensos quanto no Pacífico, mas, como
no Pacífico, estes valores tendem a diminuir com o aumento da defasagem temporal.

84

Observa-se área com valores negativos de correlação no Atlântico Norte com valores
absolutos maiores do que 0,6 em todos os casos de defasagem temporal entre a TSM e a
vazão; esta área está localizada na costa da Noruega, entre as latitudes 60N e 70N e,
longitudes 0 e 20 E, tal como visto na figura 15 a-l.
Os padrões de correlação linear observados entre a vazão de Ponte da Taquara e a
TSM sugerem que anomalias climáticas do ciclo hidrológico continental podem ser
influenciadas pelos oceanos, tomando a TSM como uma variável preditora da vazão.
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Figura 15 Distribuição espacial do coeficiente de correlação linear calculado entre a vazão mensal
do Posto Taquara, sub-bacia 40, Alto São Francisco e a TSM com início em janeiro de 1968. Os
vários quadros (a-l) apresentam os campos de correlação obtidos com a defasagem temporal entre as
duas séries (lag = 0, 1, 2,..., 12).

V.III Vazão fluvial na Bacia do Rio São Francisco e índices climáticos
O comportamento temporal fluviométrico característico da Bacia do São Francisco em
associação aos índices climáticos Niño 1+2, Niño3, Niño 3+4, Niño 4, IOS

e ODP é

apresentado nesta seção para os 10 postos selecionados da bacia e para cada índice.
V.III.I Vazão fluvial e Niño 1+2, Niño3, Niño 3+4 e Niño 4
Observa-se que as regiões de Niño apresentam um padrão bem definido de
comportamento temporal para o período selecionado, com alternância entre os anos com
anomalias negativas e positivas (figura 17a-j). Em geral, os índices climáticos nas regiões de
Niño apresentam cinco fases distintas com alternância de sinal: de 1968 a 1978 (anomalias
negativas de TSM); de 1979 a 1985 (anomalias positivas de TSM); de 1986 a 1988
(anomalias negativas de TSM); 1989 a 1996 (anomalias positivas de TSM); de 1997 a 2004
(anomalias negativas de TSM). A ODP apresenta três fases distintas neste período: de 1968 a
1976 (fase negativa - fria); de 1977 a 1997 (fase positiva - quente) e de 1998 em diante (fase
negativa - fria). De maneira geral, verifica-se que há uma coincidência de sinal das anomalias
dos índices de Niño e as anomalias de vazão na Bacia do São Francisco (figuras 17a-j). Esta
ocorrência parece mais forte para a vazão das sub-bacias que se localizam mais ao sul da
região estudada, ou seja, as que sofrem influência mais direta de sistemas atmosféricos
característicos de áreas subtropicais, sub-bacias 40 e 42 (tabela 1). A associação se enfraquece
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quando se considera a variabilidade dos índices de Niño e das vazões em postos localizados
mais a Nordeste da Bacia do São Francisco (Sub-Médio e Baixo São Francisco), sub-bacias
47-49 (tabela 1). Em geral, nas sub-bacias 40-45 e 48 e 49 períodos caracterizados por
anomalias negativas e positivas de TSM e de vazão ocorrem concomitantemente (figuras 17
a-f, i-j). Nas sub-bacias 46 e 47, Médio e Sub-Médio São Francisco, anomalias de vazão
(figuras 17 g-h) ocorrem defasadas em relação às anomalias de TSM nas regiões de Niño.
Este aspecto é expresso pelos valores do coeficiente de correlação linear entre vazão e índices
de Niño, apresentados na tabela 1, que diminuem conforme a localização das sub-bacias.
A TSM nas regiões de Niño 1+2 e Niño 3 apresenta as correlações mais altas com a
vazão nas sub-bacias do São Francisco. Os valores mais altos de correlação foram obtidos
para a TSM na região do Niño 1+2, tendo sido obtido valor máximo igual a 0,4 para a vazão
nas sub-bacias 40 e 42. Os cálculos de correlação com base na TSM da região do Niño3
indicam que a vazão na sub-bacia 40 é a que apresenta o maior valor, 0,36 (tabela 1). A TSM
da região do Niño 3+4 apresentou correlação estatisticamente significante para as sub-bacias
40 e 44 e o Niño 4 apenas para a vazão da sub-bacia 43. Em todas as sub-bacias foram
observadas correlações positivas entre a TSM e a vazão, exceto para a vazão observada na
sub-bacia 46, que apresentou valores negativos para os quatro índices, e 47, no caso da TSM
na região do Niño 1+2, que correspondem aos postos com anomalias de vazão defasadas em
relação às anomalias de TSM na região de Niños. Estes aspectos estão associados ao padrão
espacial de correlação obtido com os valores de TSM em todo o Oceano Pacífico, indicando
valores positivos nas áreas equatoriais e tropicais e costa oeste das Américas e valores
negativos a oeste, em áreas extratropicais, tal como mostrado nos anexos 3, 5, 7, 9, 11a-l. Nas
figuras 16a-c observam-se as sub-bacias que possuem significância estatística com os índices
da região de Niño e sugere-se que na região do Pacífico equatorial a significância com a
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vazão nos postos da Bacia do São Francisco diminuem à medida que a região torna-se mais
distante do continente sul americano.
Tabela 1 Coeficiente de correlação anual entre a vazão nos postos nas 10 sub-bacias do Rio São
Francisco e os índices Niño 1+2, 3, 3+4, 4, para o período de 1968 a 2004.

Niño1+2
Niño 3
Niño3+4
Niño 4

Sub
0.40
0.36
40
40
0.31
0.23

Sub
0.25
0.26
41
0.25
0.21

Sub
0.40
0.34
42
0.27
0.17

Sub
0.19
0.22
43
0.25
0.29

Sub
0.35
0.34
44
0.30
0.25

Sub
0.30
0.29
45
0.25
0.21

Sub
-0.008
-0.09
46
-0.14
-0.13

Sub
-0.019
0.015
47
0.11
0.20

Obs: Os valores com significância estatística superior a 95% estão indicados em verde.

a

b

Sub
0.29
0.28
48
0.20
0.15

Sub
0.29
0.28
49
0.21
0.14
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c
Figura 16 Sub-bacias correlacionadas (áreas hachuradas) com os índices da região de Niños. As
sub-bacias 40, 42, 43, 44, 45, 48 e 49 se correlacionam com os Niños 1+2 e Niño 3 (a), as sub-bacias
40 e 44 se correlacionam com o Niño 3+4; a sub-bacia 43 se correlaciona com o Niño 4.

Nos trabalhos de Coelho e Ambrizzi (2000) e Coelho, Uvo e Ambrizzi (2002) os
autores identificaram que a região de Niño 3 é a que tem maior potencial para influenciar o
padrão de precipitação sobre a AS, durante evento ENOS, e a região Niño 4, durante La Niña.
Com relação à TSM do Pacífico equatorial e comportamento fluviométrico Camiloni e Barros
(2000) identificaram que a região de Niño 3 tem o melhor sinal de correlação com a vazão no
rio Paraná (na Argentina) e Gomes, Sousa e Cavalcanti (2000) observaram que as regiões de
Niño 1+2 e Niño 3 apresentaram os melhores sinais de correlação com a vazão no rio Piancó
(no sertão da Paraíba, Região Nordeste do Brasil) corroborando, em parte, com os resultados
obtidos aqui.
Destaca-se que a vazão das sub-bacias 46 e 47 (anexos 13 e 15a-l, respectivamente)
não apresenta correlação linear significativa com a TSM do Pacífico equatorial, tal como
também observado pelos valores de correlação estimado para os índices climáticos de ENOS
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(tabela 1). As áreas com campo de correlação significativa entre a vazão destas sub-bacias (46
e 47) e a TSM do Pacífico diminuem, enquanto as áreas com correlação significativa no
Atlântico aumentam. Pode-se sugerir, desta forma, que para estas duas sub-bacias, a
variabilidade anual da vazão fluvial parece estar mais associada ao comportamento do
Atlântico Sul do que ao comportamento do Pacífico.

a

b

c

d

e

f

g

h

i
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j
Figura 17 Índice Niño 1+2, 3, 3+4 e 4 anual (linhas), vazão anual (barras) nos postos (a) Ponte
Taquara, (b) Várzea Palma, (c) Cachoeira da Manteiga, (d) Santo Inácio, (e) Manga, (f) Bom Jesus
da Lapa, (g) Boqueirão, (h) Jaguaraci, (i) Ibó, e (j) Traipu CPRM, para o período de 1968 a 2004. As
variáveis mostradas estão normalizadas pelo desvio padrão.

V.III.II Vazão fluvial e o Índice de Oscilação Sul
Em geral, pode-se dizer que IOS positivo (negativo) está associado a anomalias
negativas (positiva) de vazão, como visto na figura 19a-j, principalmente para a vazão
observada nas sub-bacias localizadas ao sul da Bacia do São Francisco. Obviamente, devido a
correlação negativa entre IOS e a TSM na região do Pacífico equatorial, este aspecto seria de
se esperar uma vez que a análise de correlação linear entre a TSM (seção anterior) e a vazão
nas sub-bacias apresenta resultados semelhantes (figura 15a-l e anexos 3, 5, 7, 9, 11a-l).
Durante o período analisado verificam-se quatro fases de IOS: fase 1 - de 1968 a 1977
(positiva), fase 2 - de 1979 a 1986 (negativa), fase 3 - de 1989 a 1996 (negativa) e fase 4 - de
1997 a 2004 (positiva). Em 1978, 1987 e 1988 os valores calculados de IOS foram
aproximadamente nulos. Na fase 1 foram observados 2 eventos de LN, sendo um moderado
70-71 e um forte 73-76, 3 eventos de EN, sendo um moderado 68-70, um forte 72-73 e um
fraco 76-77; na fase 2, foram observados 2 eventos de EN, sendo um fraco 79-80 e um forte
82-83, 2 eventos de LN, sendo os dois fracos 83-84 e 84-85; na fase 3, foram observados 2
eventos de EN, sendo um forte 90-93 e um moderado, 94-95, 2 eventos de LN, sendo um
forte 88-89 e um fraco 95-96; e na fase 4, foram observados 2 eventos de EN, sendo um forte
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97-98 e um moderado 02-03, 1 evento moderado de LN 98-01. Resumindo, em todas as fases
do IOS ocorreram no total 9 eventos de EN e 7 de LN.
Com relação aos anos de El Niño destaca-se, primeiramente, o ano de 1976, último
ano de La Niña forte correspondente ao período de 1973-1976. Neste ano ocorreu a mudança
da fase fria para a fase quente da ODP (figuras 19 e 21a-j). O segundo período de anomalias
positivas de IOS que teve início em 1997, foi marcado por El Niño forte (1997/98) e em 1998,
ano ainda sob a influência de El Niño forte, teve início a segunda fase fria da ODP (figura 19
e 21a-j). Outro ponto a destacar são os períodos anômalos deste índice com as fases da ODP.
Os dois períodos com anomalias positivas correspondem à fase fria da ODP e os períodos
negativos com a fase quente.
À medida que os postos vão se aproximando da foz do Rio São Francisco, a correlação
linear entre vazão e IOS e a correspondente significância estatística se tornam baixas. O maior
valor de correlação linear calculado (0,41) foi para a sub-bacia 40, Alto São Francisco, sul de
Minas Gerais (tabela 2, figura 18). O posto desta sub-bacia apresenta a relação inversa com o
IOS (figura 19a).
Tais análises permitem concluir que para as sub-bacias 46 a 49 (Médio, Sub-Médio e
Baixo SF) o IOS, em escala anual, não está associado ao comportamento da vazão, o que é
indicado pelos valores de correlação linear na tabela 2. Estes resultados corroboram com os
campos de correlação mensal entre TSM e vazão.
Tabela 2 Coeficiente de correlação linear entre a vazão nos postos nas 10 sub-bacias do Rio São
Francisco e o índice IOS, para o período de 1968 a 2004.

Sub 40 Sub 41 Sub 42 Sub 43 Sub 44 Sub 45 Sub 46 Sub 47 Sub 48 Sub 49
-0.17
-0.19

IOS
0.05
-0.07
-0.41
-0.29
-0.38
-0.36
-0.39
-0.34
Obs: Os valores com significância estatística superior a 95% estão indicados em verde.
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Figura 18 Sub-bacias 40-45 correlacionadas (áreas hachuradas) com o IOS.

Um fato importante a considerar é a semelhança entre os gráficos de vazão dos postos
Ibó e Traipu CPRM. Apesar de localizados em sub-bacias diferentes, ambos os postos estão
localizados no canal principal do Rio São Francisco e, certamente, após hidrelétricas (figura
14) levando a concluir que o comportamento da vazão destes foram controlados por todas as
hidrelétricas à montante.

a

b

c
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Figura 19 Índice IOS anual (barras), precipitação anual (curva vermelha) vazão anual (curva azul)
nos postos (a) Ponte Taquara, (b) Várzea Palma, (c) Cachoeira da Manteiga, (d) Santo Inácio, (e)
Manga, (f) Bom Jesus da Lapa, (g) Boqueirão, (h) Jaguaraci, (i) Ibó, e (j) Traipu CPRM, para o
período de 1968 a 2004. As variáveis mostradas estão normalizadas pelo desvio padrão. O valor de
correlação apresentado em cada caso é estatisticamente significativo a um nível de 95%.

V.III.III Vazão fluvial e a Oscilação Decadal do Pacífico
A análise deste índice data desde 1900 e por ser uma série relativamente longa,
pesquisadores identificaram a variabilidade decenal do índice com suas respectivas fases. De
1968 a 1976 a vazão dos postos de toda a bacia coincide com a segunda fase fria da ODP que
teve início em 1947 a 1976. De 1977 a 1997 a série de vazão corresponde à fase quente da
ODP (MANTUA; HARE, 2002). A partir de 1998 a PDO retorna a fase fria e continua até o
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presente (figura 7) (CAYAN et al., 2001; SCHMIDT; WEBB, 2001; MCCCBE;
DETTINGER, 2002 apud KOCZOT; DETTINGER, 2003).
A variabilidade interanual entre a vazão, precipitação segue um comportamento
semelhante ao da ODP. Em geral, pode-se dizer que a ODP positiva (negativa) está
relacionada à anomalia positiva (negativa) da vazão, como visto nas figuras 21a-j. Este
aspecto seria de se esperar uma vez que análise de correlação linear entre a TSM e a vazão
apresenta resultados semelhantes para as sub-bacias 40 (figura 15a-l) e 41-45 (anexos 3, 5, 7,
9, 11a-l). Essa informação também corrobora com os coeficientes de correlação obtidos
(tabela 3).
Durante o período analisado verificam-se quatro fases da ODP: fase 1 – de 1968 a
1977 (negativa), fase 2 – 1978 a 1990 (positiva), fase 3 - 1994 a 1996 (positiva) e fase 4 –
1997 a 2004 (negativa). Em 1991 a 1993 os valores calculados de ODP foram
aproximadamente nulos. Na fase 1, foram observados 2 eventos de LN, sendo um moderado
70-71 e um forte 73-76, 3 eventos de EN, sendo um moderado 68-70, um forte 72-73 e um
fraco 76-77; na fase 2, foram observados 3 eventos de EN, sendo um fraco 79-80, um forte
82-83 e um moderado 86-88, 3 eventos de LN, sendo dois fracos 83-84/84-85 e um forte 8889; na fase 3, foram observados um evento forte de EN 97-98 e um evento fraco de LN 95-96;
na fase 4, foram observados 2 eventos de EN, sendo um forte 97-98 e um moderado 02-03,
um evento moderado de LN 98-01. Resumindo, em todas as fases da identificadas da ODP
ocorreram no total 9 eventos de EN e 7 de LN. A mesma quantidade foi identificada no
período de IOS, na seção anterior. A mesma quantidade de eventos ENOS foi observada para
o IOS.
Pesquisas, anteriormente, mencionadas buscam similaridades entre a variabilidade
decenal do Pacífico com relação às anomalias do fenômeno ENOS, como Kayano e Andreoli
(2005, 2009), por exemplo. Zhang, Wallace e Iwasaka (1996) através de modelagem
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numérica, compararam os padrões oceano-atmosfera associados à ODP e ao ENOS e
verificaram que ao remover o sinal do ENOS do conjunto de dados a estrutura associada à
oscilação decadal não é afetada, sugerindo que esta oscilação não está associada linearmente
ao ENOS.
A análise acima não é suficiente para relacionar a ocorrência de um fenômeno em
relação ao outro sendo necessária uma análise sinótica mais detalhada, mas atende a uma
pequena contribuição para a região e períodos analisados, porém neste ponto fica evidente que
as teleconexões na região do ENOS tem resultado em regiões extratropicais.
Os coeficiente de correlação linear foram significativos da sub-bacia 40 a 45, como
pode ser observado na tabela 3 e figura 20. Há o predomínio de correlações positivas exceto
para o posto Jaguaraci (tabela 3; figura 21h) que está entre os postos que não obtiveram
significância. A maior correlação observada foi para o posto Ponte da Taquara, 0.55, na subbacia 40 no Alto São Francisco (tabela 3; figura 21a).
Tabela 3 Coeficiente de correlação linear entre a vazão nos postos nas 10 sub-bacias do Rio São
Francisco e o índice ODP, para o período de 1968 a 2004.
ODP

Sub 40 Sub 41 Sub 42 Sub 43 Sub 44 Sub 45 Sub 46 Sub 47 Sub 48 Sub 49
0.55
0.37
0.49
0.38
0.48
0.46
0.06
-0.09
0.16
0.18
Obs: Os valores com significância estatística superior a 95% estão indicados em verde.
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Figura 20 Sub-bacias 40-45 correlacionadas (áreas hachuradas) com a ODP.

Diante deste resultados observa-se que a variabilidade da ODP parece modular à da
vazão e precipitação na Bacia do São Francisco, porém é necessário análises particulares
sobre o assunto para que conclusões mais efetivas possam ser realizadas.
O índice ODP possui uma correlação regional com a Bacia do São Francisco. As
correlações são significantes até o posto Bom Jesus da Lapa na sub-bacia 45 (figura 21a-f)
localizada na região oeste-norte do estado da Bahia, à medida que os postos aproximam-se da
foz no oceano Atlântico o índice deixa de ser significante para estes postos (figura 20; anexos
13, 15, 17, 19a-l). Tal fato corrobora com o que foi observado na análise do campo de
correlação entre a vazão e a TSM, em que também foi constatado que a partir do posto
Boqueirão (anexo 13a-l) há mudança no padrão de correlação no oceano Pacífico. Outro
ponto importante está relacionado à ocorrência de ENOS e às mudanças de fase e anomalias
da ODP. Destaca-se também que a ODP e o IOS possuem sinais invertidos, quando ocorrem
anomalias positivas (negativas) no IOS ocorrem anomalias negativas (positivas) na ODP (figuras 17, 19a-j).
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Figura 21 Índice ODP anual (barras), precipitação anual (curva vermelha), vazão anual (curva azul)
nos postos (a) Ponte Taquara, (b) Várzea Palma, (c) Cachoeira da Manteiga, (d) Santo Inácio, (e)
Manga, (f) Bom Jesus da Lapa, (g) Boqueirão, (h) Jaguaraci, (i) Ibó, e (j) Traipu CPRM, para o
período de 1968 a 2004. As variáveis mostradas estão normalizadas pelo desvio padrão. O valor de
correlação apresentado em cada caso é estatisticamente significativo a um nível de 95%.
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V.IV Regressão linear múltipla entre os índices climáticos e a vazão fluvial
Esta seção apresenta os resultados de modelos lineares construídos neste trabalho para
a simulação da vazão anual (variável dependente) observada em postos fluviais localizados
nas sub-bacias do Rio São Francisco, para o período de 1968 a 2004. Índices climáticos e
TSM média em áreas previamente selecionadas constituíram as variáveis independentes.
Tenta-se posteriormente fazer uma análise qualitativa sobre a possível relação física e
dinâmica entre as variáveis independentes e a variável dependente, selecionando para tanto
períodos anômalos específicos. São apresentados os modelos lineares elaborados para a subbacia 40 no Alto São Francisco
Em geral, o resultado da simulação linear para a vazão do Alto São Francisco é
semelhante à vazão anual observada, tal como identificado na figura 23a,c,e,g. Os resultados
são mostrados para valores não suavizados (figura 23a,c) e para valores suavizados (figura
23e,f) por média móvel de seis anos. Os modelos foram elaborados para dados normalizados
pelo desvio padrão de cada série temporal e com tendência linear removida, tal como
mencionado na seção IV.II (Métodos Aplicados). Em todos os casos a linha preta corresponde
à vazão anual observada e a linha vermelha pontilhada, à vazão simulada. Os quadros das
figuras 23b,d,f,h apresentam as variáveis independentes selecionadas para simular a vazão
observada. Para dados não suavizados sem precipitação, obtém-se R2 igual a 53% (figura 23d)
e, para dados suavizados sem precipitação, R2 igual 96% (figura 23h). Os resultados dos
modelos lineares mostram que o conjunto de índices climáticos oceânicos têm potencial para
definir a variabilidade climática da vazão local, uma vez que a retirada da variável
independente precipitação interfere pouco no resultado da simulação da vazão anual,
principalmente nas simulações suavizadas (figuras 23e-h). Destes resultados verificamos a
variabilidade multidecadal da vazão no Alto São Francisco é bem explicada pela variabilidade
dos índices climáticos e da TSM em áreas específicas principalmente do Oceano Pacífico.
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É preciso ressaltar aqui a possibilidade da existência de colinearidade entre as
variáveis independentes selecionadas na elaboração do modelo linear. O que sugere a
consideração de variáveis independentes relacionadas ao mesmo fenômeno físico-dinâmico,
principalmente em relação às áreas selecionadas no Oceano Pacífico. Além da colinearidade,
vale lembrar, que o potencial preditivo dos modelos ajustados necessita ser testado em modo
de validação cruzada ou dividindo-se a série em parte para ajuste do modelo e a outra parte
para verificação, o que poderá ser desenvolvido em trabalhos futuros.
No caso da simulação da vazão suavizada e sem precipitação, outras variáveis
independentes foram selecionadas: Niño4, Niño3, aat3dp6, iin1dp6, ppa3dp6, aat2dp6, ODP,
pa4, pa6 e Niño1+2 (tabela 4, figura 23g,h).
As regiões do oceano selecionadas são apresentadas na tabela 4 e na figura 22:
Tabela 4 Localização geográfica das regiões de TSM selecionadas.

ppa1

ppa2

ppa3

ppa4

ppa5

25°N/30°N

Pacífico Norte

180°/195°W

Subtropical

25°S/19°S

Pacífico Sul

210°W/225°W

Tropical

20°N/ 23°N

Pacífico Norte

240°W/253°W

Tropical

20°S/15°S

Pacífico Sul

270°W/284°W

Intertropical

60°S/55°S

Pacífico Sul

195°W/210°W

Extratropical

ppa6

iin1

50°S/45°S

Pacífico Sul

270°W/283°W

Subtropical

55°S/50°S

Índico Subtropical

60°E/90°E
aat1

aat2

aat3

65°N/70°N

Atlântico Norte

0°/10°E

Extratropical

55°N/60°N

Atlântico Norte

330°W/345°W

Extratropical

40°S/35°S

Atlântico Sul

315°W/330°W

Subtropical
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Figura 22 Correlação linear entre TSM e vazão entre Ponte da Taquara, de 1968 a 2004.

Observa-se que o modelo acompanhou o padrão da variabilidade interanual da vazão,
possivelmente associada às influências de variáveis anteriormente mencionadas como as fases
da ODP, IOS, eventos de ENOS fortes, como por exemplo, 82/83 e 97/98.
A linearidade entre os preditores selecionados e a vazão observada pode ser observada
nos gráficos de dispersão (scatter plot). Devido ao grande número de preditores selecionados
para esta simulação a análise foi dividida em dois quadros (figura 24a-b) o que não prejudicou
os resultados.

a

b
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Figura 23 Observação (linha preta) e simulação (linha vermelha pontilhada) da vazão anual para
Ponte da Taquara, Alto São Francisco, entre 1968 e 2004, para variáveis (a,b) não suavizadas e (c,d)
suavizadas.
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Com base na dispersão dos dados apresentada na figura 24a, verifica-se que a ODP e a
TSM na região de Nino3 são as variáveis independentes que mais se correlacionam com a
vazão em Ponte da Taquara, pois os quadros correspondentes a essas variáveis apresentam
uma reta de regressão com melhor ajuste. No caso de valores anuais de vazão, a correlação
linear com a ODP é igual a 0,55 para o período considerado. Ou seja, anomalias positivas de
TSM na região de Nino3 estariam associadas a anomalias positivas de vazão no Alto São
Francisco, o que sugere que o aumento da TSM nessa região gerará alguma perturbação
atmosférica que ao se propagar poderá influenciar a intensificação da precipitação e,
consequentemente, o aumento da vazão. E, no caso da ODP, valores positivos deste índice
estariam associados a anomalias positivas de vazão. A TSM média do Atlântico Norte
Extratropical (aat2dp6) apresenta correlação negativa com a vazão.

a

b

Figura 24 Correlação entre (a) vazão anual em Ponte da Taquara e TSM nas regiões de Niño12,
Niño3, Niño4, IODP, e (b) vazão e PPA3, AAT2, AAT3 e IIN1 entre 1968 e 2004.

Considerando-se variáveis suavizadas, com média móvel de 6 anos, selecionadas na
elaboração do modelo linear, verifica-se que a TSM nas áreas do Niño 3, Niño 4, o índice da
ODP e a TSM média da área do Pacífico Norte 3 apresentam variabilidade temporal
semelhante à da vazão do Alto São Francisco, durante o período de 1968 a 2004, tal como
pode ser visto na figura 25b,c,d,e. A TSM da área do Atlântico Sul 3 apresenta também

103

variabilidade semelhante à da vazão, porém um pouco mais deslocada no tempo em relação às
demais variáveis selecionadas (figura 25g). Observa-se que a variabilidade temporal da vazão
no Alto São Francisco está bem associada às fases positivas e negativas da ODP e que a
variabilidade da TSM nas áreas de Niño 3 e Niño 4 também está associada à da ODP.
Enquanto o Atlântico Norte, área 2, apresenta três fases distintas (figura 25f) (fases positiva,
negativa e positiva) durante o período analisado, o Atlântico Sul, área 3, apresenta maior
variabilidade temporal (figura 25g).
No período de 1982/1983 e 1990/1993 ocorreram eventos fortes de El Niño, o que
pode estar associado ao aumento de chuva na Região Sudeste do Brasil e, consequentemente,
à maior vazão na região do Alto São Francisco.
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Figura 25 Vazão anual no Alto São Francisco (linha preta) e índices climáticos (barras) suavizados
(média móvel com janela igual a 6 anos, de 1968 a 2004. (a) Niño12, (b) Niño3, (c) Niño4, (d) ODP,
(e) TSM Pacífico Norte 3, (f) TSM Atlântico Norte 2, (g) TSM Atlântico Sul 3, (h) TSM Índico.

A correlação linear, sem defasagem temporal, entre a TSM média do norte do
Atlântico Norte e a vazão observada em Ponte da Taquara atinge valores absolutos superiores
a 0,6, apesar de negativos. A variabilidade temporal destas duas variáveis é apresentada na
Figura 26, evidenciando a forte correlação negativa entre elas.

104

Figura 26 Série temporal da vazão anual suavizada em Ponte da Taquara (linha preta) e anomalia de
TSM no extremo norte do Atlântico Norte (aat1) (tabela 4, figura 22) (barra) durante 1968 e 2004.

V.V Análise do padrão atmosférico e TSM
Com base na variabilidade da vazão no Alto São Francisco e nas variáveis
selecionadas na elaboração do modelo linear de regressão múltipla, elaborou-se campos de
anomalias de variáveis atmosféricas para subperíodos específicos que pudessem refletir as
características da atmosfera. Permitindo, desta forma, a sugestão dos processos físicodinâmicos que estejam associados às anomalias positivas e negativas da vazão fluvial no Alto
São Francisco. Elaborou-se campos médios de anomalias de vento, vorticidade relativa e
divergência em 200 e 850 hPa e velocidade vertical (omega) em 500 e 850 hPa nos períodos
anômalos da vazão, apenas para a estação chuvosa de cada ano (outubro a fevereiro). Esta
análise qualitativa permitiu evidenciar a associação entre o escoamento de níveis superiores e
inferiores e a intensificação/enfraquecimento dos sistemas atmosféricos relacionados a cada
período de tempo determinado.
Na análise dos campos anômalos de vento em 200 hPa é possível observar que durante
os subperíodos caracterizados com anomalia positiva de precipitação (79-88 e 90-96)
prevaleceu anomalia de leste com enfraquecimento dos ventos de oeste na região mais ao sul
da bacia como pode ser observado na figura 27 (b,c,e) e na tabela 5, sugerindo que tal
comportamento pode ter influenciado o período chuvoso da vazão nesses anos.
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Figura 27 Anomalia de vento em 200 hPa para cada subperíodo em relação ao período todo, de
1968 a 2004. Anomalia seca 1968 a 1978 (a), Anomalia chuvosa (1979-1988) (b), Anomalia
chuvosa (1990-1996) (c), Anomalia seca (1998-2004), variabilidade interanual da vazão (e).
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Tabela 5 Anomalia de vento em 200 hPa nos subperíodos anômalos da vazão
negativa e positiva (1968-2004).
Anom. seco

Anom. chuvoso

Anom. chuvoso

Anom. seco

1968

E

1979

E

1990

E

1998

E

1969

W

1980

W

1991

E

1999

W

1970

W

1981

E

1992

E

2000

E

1971

W

1982

E

1993

E

2001

W

1972

E

1983

W

1994

W

2002

W

1973

E

1984

climatologia

1995

E

2003

W

1974

E

1985

E

1996

E

2004

W

1975

E

1986

E

1976

W

1987

E

1977

climatologia

1988

E

1978

E

Obs: Foram analisadas as anomalias de vento de cada ano da série temporal. Nesta tabela E indica ventos de
leste e W ventos de oeste.

Sobre a região do Alto São Francisco, observa-se que durante o primeiro subperíodo,
entre 1968 e 1978, as anomalias negativas de vazão são acompanhadas por extensas áreas
com anomalia de convergência em altos níveis (figura 28a) e anomalia de divergência em
baixos níveis (figura 29a). Os campos de anomalia de vorticidade relativa em altos e baixos
níveis mostram, respectivamente, anomalias negativas (figura 30a) e positivas (figura 31a)
sobre o Alto São Francisco, favorecendo anomalias negativas de precipitação e vazão neste
período. A anomalia do movimento vertical médio durante o primeiro subperíodo é
condizente com o comportamento das demais variáveis avaliadas. Observa-se anomalia de
movimento descendente do ar tanto em 500 (figura 32a) como em 850 hPa (figura 33a), o que
contribui para a inibição de formação de nuvens e, consequentemente, de precipitação.
Neste mesmo período ocorreram eventos fortes de EN (por exemplo, em 72-73) e LN
(por exemplo, em 73-76). Contudo, observa-se que mesmo em anos de EN, quando poderia
haver a possibilidade de mais chuva nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, os compostos de
anomalias mostram uma atmosfera favorável à inibição da precipitação nesse subperíodo.
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Figura 28 Anomalia de divergência em 200 hPa para cada subperíodo em relação ao período todo,
de 1968 a 2004. Anomalia seca 1968 a 1978 (a), Anomalia chuvosa (1979-1988) (b), Anomalia
chuvosa (1990-1996) (c), Anomalia seca (1998-2004), variabilidade interanual da vazão (e).
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Figura 29 Anomalia de divergência em 850 hPa para cada subperíodo em relação ao período todo,
de 1968 a 2004. Anomalia seca 1968 a 1978 (a), Anomalia chuvosa (1979-1988) (b), Anomalia
chuvosa (1990-1996) (c), Anomalia seca (1998-2004), variabilidade interanual da vazão (e).
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O segundo período, de 1979 a 1988, correspondeu a anomalias positivas de vazão e
coincide com a fase quente da ODP e foi marcado pela ocorrência de três eventos de EN (7980/82-83/86-88) e dois eventos de LN, destacando-se o evento forte de El Niño em 82-83, e o
de La Niña em 88-89.
Os campos médios de anomalia de divergência do ar e vorticidade relativa em 200 e
850 hPa caracterizam bem a atmosfera sobre a região da Bacia do São Francisco no segundo
período considerado. Observa-se anomalia média de divergência positiva (negativa) em altos
(baixos) níveis (figuras 28 e 29b). No campo de divergência é mais evidente a área com
anomalia que se estende na direção noroeste-sudeste, aspecto que favorece a instabilidade
atmosférica e o movimento ascendente, provendo condições satisfatórias para a formação de
nebulosidade e precipitação.
A interpretação dos campos médios de anomalia da vorticidade relativa em 200 e 850
hPa (figuras 30 e 31b) para o segundo subperíodo considerado corrobora com os aspectos
sugeridos pela análise dos campos médios de anomalia de divergência do ar, exceto para a
vorticidade em 200 hPa que aparece com sinal negativo.
O período chuvoso de 82-83, ano de EN, contribuiu para a constituição do campo
médio das anomalias apresentadas. Pela análise das figuras 28-31b, pode-se perceber que a
anomalia da divergência e da vorticidade relativa em altos (baixos) níveis atmosféricos é
positiva (negativa) sobre a região da Bacia do São Francisco, favorecendo o aumento de
precipitação e, consequentemente, da vazão.
O terceiro subperíodo, 1990 a 1996, corresponde a anomalias positivas da vazão,
porém com amplitude bem menor do que a do período anterior (1979-1988). Este subperíodo
se insere na fase quente da ODP, que teve início em 1977 e se estendeu até 1997. Com relação
ao ENOS, neste período ocorreram dois eventos de EN, sendo um forte, em 90-93, e um
moderado, em 94-95, e um evento forte de LN.
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No campo de divergência e vorticidade relativa (1990-1996), em 200 e 850 hPa, não
está bem estabelecido o comportamento atmosférico, pois observam-se anomalias médias
negativas de divergência e vorticidade relativa em altos e baixos níveis (figuras 28-31c). O
campo de divergência do ar em baixos níveis (figura 29c) indica uma atmosfera propícia ao
aumento da precipitação e, consequentemente, da vazão, sobre o Alto São Francisco. Este
aspecto é acompanhado por anomalias positivas de omega em médio e baixos níveis (figura
33c), intensificando o movimento descendente ou enfraquecendo o movimento ascendente
existente. Este resultado indica uma situação de inibição da precipitação, o que não
corresponde ao período observado (figura 30e).
Os campos de anomalia média de divergência e vorticidade para o período de 1998 a
2004 apresentam valores positivos tanto em altos quanto em baixos níveis atmosféricos
(figuras 28, 29d) na região do ASF, não sendo esta condição totalmente favorável à
instabilidade e à formação de nebulosidade. Por outro lado, os campos médios de anomalia de
movimento vertical são favoráveis à instabilidade atmosférica nos dois níveis analisados
(figuras 32 e 33d), embora o período analisado corresponda a anomalias negativas de vazão
(figura 30e).
No período de 1998-2004, o ano de 1998 é um ano de EN forte referente ao período de
97-98, e uma LN moderada, em 1998-2001. Com relação às fases da ODP, este período está
inserido na terceira fase fria da ODP, que teve início em 1998, segundo (CAYAN et al., 2001;
SCHMIDT; WEBB, 2001; MCCCBE; DETTINGER, 2002 apud KOCZOT; DETTINGER,
2003).
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Figura 30 Anomalia de vorticidade em 200 hPa para cada subperíodo em relação ao período todo,
de 1968 a 2004. Anomalia seca 1968 a 1978 (a), Anomalia chuvosa (1979-1988) (b), Anomalia
chuvosa (1990-1996) (c), Anomalia seca (1998-2004), variabilidade interanual da vazão (e).
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Figura 31 Anomalia de vorticidade anual em 850 hPa para cada subperíodo em relação ao período
todo, de 1968 a 2004. Anomalia seca 1968 a 1978 (a), Anomalia chuvosa (1979-1988) (b), Anomalia
chuvosa (1990-1996) (c), Anomalia seca (1998-2004), variabilidade interanual da vazão (e).
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O movimento vertical para o período de 1979-1988 apontou, tanto em 500 como em
850 hPa, anomalias que favoreceram a ascensão do ar, ou, ao menos, enfraqueceram o
movimento descendente (figuras 32 e 33b).
A atmosfera na região do Alto São Francisco apresenta, em média, para o período de
1990 a 1996, condições favoráveis de instabilidade, porém mais fracas, em relação ao período
anterior, caracterizado também, tal como este, por anomalias positivas de vazão e
precipitação. Observa-se uma área com anomalias negativas de divergência em níveis altos e
anomalias positivas de omega em 500 hPa (favorecendo movimento vertical subsidente ou
enfraquecendo o movimento vertical ascendente), aspectos que desfavorecem a instabilidade
na atmosfera (figuras 32 e 33c).
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Figura 32 Anomalia de velocidade vertical anual em 500 hPa para cada subperíodo em relação ao
período todo, de 1968 a 2004. Anomalia seca 1968 a 1978 (a), Anomalia chuvosa (1979-1988) (b),
Anomalia chuvosa (1990-1996) (c), Anomalia seca (1998-2004), variabilidade interanual da vazão
(e).
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Figura 33 Anomalia de velocidade vertical anual em 850 hPa para cada subperíodo em relação ao
período todo, de 1968 a 2004. Anomalia seca 1968 a 1978 (a), Anomalia chuvosa (1979-1988) (b),
Anomalia chuvosa (1990-1996) (c), Anomalia seca (1998-2004), variabilidade interanual da vazão
(e).

Com base nos campos de anomalia de TSM para os meses chuvosos deste período,
1968 a 1978, indicado na figura 34a, verifica-se que todo o Atlântico Sul apresenta, em
média, anomalias positivas, enquanto que grande parte do Pacífico Tropical apresenta
anomalias negativas, associando-se este aspecto ao sinal negativo do índice da ODP (figura
6).
A anomalia da TSM dos meses chuvosos para este subperíodo 1979 a 1988 (figura
34b) mostra o aumento da TSM no Atlântico Sul em relação ao período anterior (1968-1978)
(figura 34a). Na região do Pacífico na faixa equatorial e costa da América do Sul ocorrem
anomalias positivas de TSM (figura 34b), podendo-se perceber a alteração do padrão oceânico
neste segundo subperíodo. Em geral, observa-se que, em comparação com o período anterior,
o padrão de anomalias de TSM no Pacífico Norte e Sul é invertido (figuras 34a-b). Destaca-se
ainda, durante o segundo subperíodo, o padrão característico da fase positiva da ODP no
Pacífico norte, com anomalias negativas de TSM no setor extratropical oeste e anomalias
positivas no setor mais a leste do Pacífico, próximo à costa oeste norte americana (figura 6).
No Pacífico, a média das anomalias de TSM mostrou um padrão associado à fase positiva da
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ODP. No Atlântico Sul, observou-se o aumento da anomalia de TSM, principalmente na
região extratropical entre 30S e 50S.
De 1990 a 1996 as anomalias positivas de TSM no Atlântico Sul ficam restritas às
regiões subtropical e extratropical, enquanto se observam anomalias negativas na área tropical
(figura 34c). Este padrão é distinto dos obtidos para os subperíodos anteriores, em que as
anomalias no Atlântico Sul foram sempre positivas (figuras 34a-b). Neste caso, ainda é
notável o surgimento de área com anomalias positivas de TSM em torno de 40N, no Atlântico
Norte. O Pacífico norte apresenta anomalias de TSM cujo padrão espacial é característico a
períodos com ODP positiva (figura 6, 34c).
A anomalia média da TSM para os meses chuvosos do período de 1998 a 2004 (figura
34d) apresenta um padrão espacial diferente do verificado para os períodos anteriores (figuras
34a-c). As bacia do Atlântico Norte e Sul apresentam, para este período, predominantemente
anomalias positivas de TSM (figura 34d). Grande parte do Pacífico Equatorial e Norte passam
a apresentar, entre 1998 e 2004, anomalias negativas de TSM, o que permite sugerir a entrada
em uma fase negativa da ODP.
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Figura 34 Anomalia de TSM anual para cada subperíodo em relação ao período todo, de 1968 a
2004. Anomalia seca 1968 a 1978 (a), Anomalia chuvosa (1979-1988) (b), Anomalia chuvosa (19901996) (c), Anomalia seca (1998-2004), variabilidade interanual da vazão (e).
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VI DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A pesquisa teve como objetivo simular a vazão observada no posto Ponte da Taquara
no Alto São Francisco através de um modelo de regressão linear múltipla, tendo a vazão como
preditanda e a TSM e os índices climáticos, ODP, o IOS e as anomalias de TSM nas regiões
de Niño, como preditores, para o período de 1968 a 2004. As análises contaram com o cálculo
de correlação linear entre a temperatura da superfície do mar e a vazão em vários postos
fluviométricos. A elaboração de padrões climáticos representativos de períodos anômalos
distintos da vazão contribuiu para indicar possíveis associações que podem ser feitas com a
variabilidade dos oceanos.
A seleção dos postos foi feita através da análise da Análise de Agrupamento,
padronização dos dados e a seleção de postos à jusante. Os postos selecionados podem ser
conferidos no anexo 1. Para a análise dos padrões oceânicos de correlação linear entre a TSM
e a vazão e da regressão linear foi escolhido o posto Ponte da Taquara, sub-bacia 40 no Alto
São Francisco, como exemplo.
Os resultados da correlação entre vazão e TSM indicam valores positivos em toda a
costa oeste da América do Norte e do Sul e fortes sinais negativos na costa leste da Ásia e
Austrália (figuras 15a-l). Este padrão é semelhante ao padrão espacial do primeiro modo
obtidos pela aplicação da análise de componentes principais aos dados de TSM no Oceano
Pacífico, evidenciando um padrão tipo ferradura (horseshoes, em inglês) (CAYAN et al.,
2001; SCHMIDT; WEBB, 2001; MCCCBE; DETTINGER, 2002 apud KOCZOT;
DETTINGER, 2003). É um padrão espacial semelhante ao padrão associado à ODP. Esse
padrão espacial de correlação no Pacífico também é observado para a vazão observada nos
postos Várzea Palma, Cachoeira da Manteiga, Santo Inácio, Manga, Bom Jesus da Lapa, nas
sub-bacias 41 a 45, Alto a Médio São Francisco (resultados apresentados nos anexos 3, 5, 7, 9
e 11a-l). Observou-se a diminuição dos valores de correlação linear com o aumento da
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defasagem temporal entre a TSM de janeiro e a vazão da Ponte da Taquara para os 11 meses
posteriores. Este aspecto indica que a TSM do Pacífico tem maior potencial para ser
considerada como preditora da vazão com poucos meses de defasagem temporal.
O padrão de correlação espacial entre a TSM do Atlântico e Pacífico é modificado a
partir do posto Boqueirão sub-bacia 46 no Médio São Francisco, Jaguaraci e Ibó no SubMédio São Francisco e Traipu CPRM no Baixo São Francisco (anexos 13, 15, 17, e 19a-l).
Observa-se uma diminuição da influência da TSM do Pacífico nestes postos, por outro lado,
observa-se o aumento da correlação espacial no Atlântico Sul, principalmente para os postos
da sub-bacia 46 e 47 (anexos 13 e 15a-l), onde observa-se um dipolo meridional com
anomalias negativas adjacentes à grande parte da costa leste do continente sul americano, na
região equatorial a tropical, e positivas adjacente à costa na região sul.
Destaca-se também no Oceano Atlântico Norte uma área com intensos valores
negativos de correlação superiores a -0,6, entre a vazão no Posto Ponte da Taquara e a TSM
dessa região para todos os casos de defasagem temporal. Esta área está localizada na costa da
Noruega, entre as latitudes 60°N e 70°N e, longitudes 0° e 20°E (figura 15a-l, figura 22,
tabela 4). Este sinal de correlação, no entanto, desaparece para as sub-bacias do Sub-Médio e
Baixo São Francisco (anexos 15, 17 e 19a-l).
Ainda com relação ao oceano Atlântico, parece não haver um padrão espacial
específico de TSM que possa ser sugerido como determinante na variabilidade da vazão na
bacia do Alto São Francisco. Seria necessária uma série temporal mais longa para se chegar a
conclusões cientificamente fidedignas. Por outro lado, a análise em escala sazonal dos
aspectos mencionados neste estudo poderia permitir conclusões mais profundas, uma vez que
o tamanho da série seria aumentado.
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Como os padrões espaciais de correlação linear entre a vazão da Ponte da Taquara e a
TSM (e dos demais postos) apresentam continuidade espacial e significância estatística,
sugere-se que a TSM possa influenciar o ciclo hidrológico continental, da precipitação e da
vazão.
A TSM no Pacífico nas regiões de Niño 1+2 e Niño 3 apresenta os valores mais altos
de correlação linear com a vazão nas sub-bacias do São Francisco. Apenas a vazão dos postos
da sub-bacia 40, no Alto São Francisco, postos das sub-bacias 42, 44 e 45, no Médio São
Francisco, posto da sub-bacia 48, no Sub-Médio e posto da sub-bacia 49, no Baixo São
Francisco, possuem coeficiente de correlação estatisticamente significativa (tabela 1, figura
16a). A TSM da região de Niño 3+4 é estatisticamente significativa para os postos das subbacias 40 e 44, no Alto e Médio São Francisco, respectivamente (tabela 1, figura 16b). A
TSM da região do Niño4 apresenta baixa significância com a vazão dos postos considerados,
sendo significante apenas para o posto da sub-bacia 43, no Médio São Francisco (tabela 1,
figura 16c). Como esperado, esses valores corroboram com os padrões espaciais de correlação
entre a TSM e a vazão (figura 15a-l e anexos 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19a-l). A diminuição
de significância da correlação na região equatorial do Pacífico está relacionada com a
distância que a região de Niño tem da costa oeste da América do Sul.
Com relação ao IOS, em geral, pode-se dizer que IOS positivo (negativo) está
associado a anomalias negativas (positiva) de vazão no Alto São Francisco, Região Sudeste
do Brasil (figura 19a-j) e para os postos até a sub-bacia 45 no Médio São Francisco, o que está
em acordo com os resultados de correlação linear obtidos para a TSM do Pacífico (figura 15al, anexos 3, 5, 7, 9 e 11a-l). Verificam-se quatro fases de IOS: fase 1 - de 1968 a 1977
(positiva), fase 2 - de 1979 a 1986 (negativa), fase 3 - de 1989 a 1996 (negativa) e fase 4 - de
1997 a 2004 (positiva). À medida que os postos fluviométricos se aproximam da foz do Rio
São Francisco, ou seja, encontram-se localizados mais ao norte na Bacia, a correlação linear

121

entre vazão e IOS diminui. Os coeficientes de correlação significativos em relação ao IOS são
restritos às sub-bacias 40 a 45, Alto e Médio São Francisco (tabela 2, figura 18, anexos 3, 5,
7, 9 e 11a-l).
A correlação entre a ODP e os postos da bacia foi estatisticamente significativa para as
mesmas sub-bacias com relação ao IOS (tabela 3, figura 20). Em geral, pode-se dizer que a
ODP positiva (negativa) está associada à anomalia positiva (negativa). Este sinal fica evidente
até a sub-bacia 45 (figura 21a-f).
Em geral, de 1968 a 1978, as anomalias negativas da vazão de toda a bacia
coincidiram com a fase fria da ODP, que teve início em 1947. De 1979 a 1997, as anomalias
positivas de vazão corresponderam à fase quente da ODP (1977 a 1997) (MANTUA; HARE,
2002). A partir de 1998 até o presente, a PDO retorna à fase fria, anomalias negativas de
vazão (CAYAN et al., 2001; SCHMIDT; WEBB, 2001; MCCCBE; DETTINGER, 2002 apud
KOCZOT; DETTINGER, 2003).
Diante destes resultados, sugere-se que a variabilidade temporal da ODP modula a
variabilidade da vazão e da precipitação na Bacia do São Francisco, principalmente a do Alto
e Médio São Francisco, sub-bacias 40 a 45 (figura 15a-l, figura 21a-f, anexos 3, 5, 7, 9 e 11al). A melhor compreensão desta associação depende de estudos sobre a propagação de ondas
na atmosfera em períodos anômalos da TSM no Pacífico.
Com relação aos resultados da regressão linear múltipla da vazão anual observou-se
que, em geral, os modelos simulados com e sem precipitação foram semelhantes à vazão
observada.
O modelo anual, normalizado, com média móvel de 6 anos e sem precipitação
selecionou como preditores da vazão do posto Ponte da Taquara a TSM média nas áreas do
Pacífico Sul Intertropical (ppa4), Pacífico Sul Subtropical (ppa6), Indico Subtropical, Pacífico
Norte Tropical (ppa3), Atlântico Norte Extratropical (aat2) e Sul Subtropical (aat3) (figura 22,
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tabela 4), o índice Niño 4, Niño3, ODP e Niño1+2. O modelo elaborado com as variáveis
independentes citadas explica 96% da variância total da vazão anual (figura 23g-h). O modelo
construído com as variáveis independentes sem suavização e sem precipitação explica 52% da
variância total da vazão anual (figura 23c-d). Acredita-se que os bons resultados obtidos com
os modelos podem estar associados à quantidade de preditores utilizados.
A análise da anomalia de vento para os subperíodos mostrou que as anomalias
chuvosas estiveram associadas a anomalias de leste com enfraquecimento dos ventos de oeste
(figura 27b,c,e tabela 5). O padrão atmosférico associado aos dois primeiros subperíodos
anômalos da vazão, de 1968 a 1978 e de 1979 a 1988, com anomalias negativas e positivas de
vazão em Ponte da Taquara, respectivamente, foi bem definido, com a análise de vorticidade,
divergência e velocidade vertical. O primeiro e segundo subperíodos estiveram bem
caracterizados pelo enfraquecimento e intensificação, respectivamente, do movimento vertical
em relação ao terceiro e quarto subperíodos.
Para trabalhos futuros sugere-se testar o modelo em validação cruzada, ou seja,
dividindo-se a amostra em duas partes para analisar o comportamento de ambas. Outro
trabalho seria a análise de propagação de ondas (teleconexões) para auxiliar na compreensão
da relação entre a TSM do Pacífico equatorial, IOS, ODP e precipitação e vazão na Bacia do
São Francisco através de compostos de anomalias de função de corrente e potencial de
velocidade.
Esta pesquisa mesmo voltada mais para o campo teórico do que prático vale lembrar
que os resultados obtidos servem para demonstrar que a TSM e os índices climáticos podem
ser considerados como bons preditores da vazão, embasando simulações de cenários futuros
da vazão.
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ANEXO 1
Bacia do São Francisco (1968 – 2004)
Vazão

Precipitação

Sub-bacia 40 Paraopeba

Posto Taquara

Posto Taquara

Sub-bacia 41 Rio das Velhas

Várzea Palma

Várzea Palma

Sub-bacia 42 Paracatu

Cachoeira da manteiga

Cachoeira da manteiga

Sub-bacia 43 Urucuia

Santo Inácio

Santo Inácio

Sub-bacia 44 Verde Grande

Manga

Manga

Sub-bacia 45 Carinhanha

Bom Jesus da Lapa

Arrojado

Sub-bacia 46 Rio Grande

Boqueirão

Boqueirão

Sub-bacia 47 Jacaré

Jaguaraci

Campo dos Cavalos

Sub-bacia 48 Pajeú

Ibó

Ibó

Sub-bacia 49 Moxotó

Traipu CPRM

Traipu CPRM
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