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RESUMO – O nível de incerteza quanto às consequências no ciclo hidrológico causadas por 

alterações climáticas e/ou mudanças no uso e ocupação do solo ainda é grande e o conhecimento do 

comportamento hidrológico tem papel fundamental no adequado planejamento dos setores usuários 

da água, principalmente em países como o Brasil, cuja matriz energética é predominantemente 

hidrelétrica. Além da geração de energia elétrica, os reservatórios das hidrelétricas também são 

utilizados para controlar cheias. Durante o período chuvoso, o setor elétrico disponibiliza parte do 

volume útil das hidrelétricas como volume vazio, para alocar possíveis cheias que possam ocorrer. 

Este artigo apresenta uma análise de estacionariedade sobre séries de vazões máximas anuais 

considerando cheias de 1, 5 e 10 dias para a bacia do rio Iguaçu, um afluente do rio Paraná a jusante 

da usina de Itaipu. Esta análise leva em consideração a distribuição de extremos, sendo relevante, 

uma vez que a metodologia de controle de cheias adotada nos Estudos de Prevenção de Cheias se 

baseia no pressuposto de estacionariedade dos dados. Os resultados obtidos, considerando todo o 

histórico de vazões disponível, indicaram um comportamento não estacionário nas séries de vazões 

máximas anuais em três dos quatro postos analisados. Porém, considerando um histórico reduzido, 

os testes indicaram que as séries dos quatros postos apresentam um comportamento estacionário a 

partir de 1968. 

 

ABSTRACT – The uncertainty level regarding the consequences in the hydrological regime due to 

climate change and/or land use changes is high, and the hydrological behavior knowledge is 

fundamental for the adequate planning of the water-using sectors, especially in countries such as 

Brazil, whose energy matrix is mostly based on hydropower. In addition to power generation, the 

hydropower plants’ reservoirs can also be used for flood control. During the rainy season, the Power 

Sector reserves empty volumes in its hydropower reservoirs in order to dampen potential floods that 

might occur. This work presents a stationary analysis of annual maximum daily streamflow time 

series considering floods of 1, 5 and 10 days of reservoirs located in the Iguaçu River watershed, a 

tributary of the Paraná River downstream of the Itaipu hydropower plant. This analysis takes into 

account the extremes distribution. This kind of analysis is relevant, since the currently used flood 

control methodology is based on the assumption of the stationarity of the daily streamflow time series. 

The tests on series obtained from the entire available streamflow record indicated that three of the 

four stations’ series were non-stationary, while the analysis obtained from a reduced time serie 

indicated stationarity from 1968 to the most recent years. 

Palavras-Chave – Estacionariedade, Hidroeletricidade, Controle de cheias  
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INTRODUÇÃO 

O ciclo hidrológico vem sofrendo alterações desde o início da era industrial, sobretudo diante 

de alterações climáticas (IPCC, 2013) e mudanças no uso e ocupação do solo nas bacias contribuintes. 

O nível de incerteza quanto às consequências no ciclo hidrológico ainda é grande e o conhecimento 

do comportamento hidrológico tem papel fundamental no adequado planejamento dos setores 

usuários da água. Isto se torna ainda mais importante em países como o Brasil, cuja matriz energética 

é predominantemente hidrelétrica (ANEEL, 2021), fonte que depende das vazões afluentes aos 

reservatórios das usinas hidrelétricas (UHEs) para geração de energia. Além do setor elétrico, outros 

setores também se beneficiam dos reservatórios das UHEs, associado aos usos múltiplos. Um destes 

usos é o controle de cheias, que utiliza parte do volume útil das UHEs como volume vazio, chamado 

de volume de espera, para alocar possíveis cheias que possam ocorrer, protegendo o vale a jusante 

(Costa et al., 2014; ONS, 2020a). Para um adequado planejamento do controle de cheias também é 

fundamental conhecer o comportamento hidrológico e suas alterações ao longo do tempo, que podem 

influenciar o grau de proteção fornecido ao vale a jusante e à própria estrutura da barragem. 

Neste sentido, diversos estudos vêm sendo feitos de forma a analisar e verificar alterações que 

já venham ocorrendo e que possam ser identificadas nas séries históricas hidrológicas, como os 

estudos de estacionariedade das séries históricas de precipitações e vazões. Grande parte destes 

estudos são feitos com base em séries de vazões anuais e/ou mensais (Aires de Souza et al., 2013; 

Luiz Silva et al., 2018; Valença et al., 2015), focados principalmente nas mudanças de regime de 

longas estiagens nas afluências aos reservatórios do setor elétrico (Detzel et al., 2011; Muller et al., 

1998), tendo em vista a confiabilidade dos seus serviços de fornecimento de energia. Com relação ao 

controle de cheias, estes estudos devem focar no regime de cheias, com base em séries de vazões 

máximas anuais de duração compatível com as cheias da bacia (Aires de Souza et al., 2015; Bartiko 

et al., 2017; Damazio e Costa, 2014; Santos et al., 2016), como a metodologia proposta por Chan 

(2020), já com resultados para a bacia do rio Paraná (Chan et al., 2019).  

O objetivo deste artigo é expandir o estudo iniciado em Chan (2020), realizando a análise de 

estacionariedade sobre séries de vazões máximas anuais de durações compatíveis com eventos de 

cheias para a bacia do rio Iguaçu (trecho entre as UHEs Foz do Areia e Salto Caxias). Para o 

desenvolvimento deste trabalho, foi empregada a metodologia proposta em Chan (2020) que 

considera a distribuição de extremos. Uma vez que a bacia do rio Iguaçu não considera a influência 

de fenômenos macroclimáticas no planejamento de controle de cheias (ONS, 2020), este estudo 

contemplou somente a análise realizada sobre a variável tempo, conforme descrito no item a seguir. 

METODOLOGIA 

Conforme descrito em Chan (2020), a maioria dos testes de estacionariedade é baseada no 

pressuposto de independência dos valores da série temporal analisada, condição esta que é atendida 

ao se trabalhar com séries de vazões máximas anuais. Além disso, séries de vazões máximas anuais 

tendem a apresentar uma distribuição de valores extremos, podendo ser de um dos três tipos: Gumbel, 

Fréchet ou Weibull, sendo cada uma caracterizada por parâmetros específicos. O parâmetro de 

locação  está associado à média/mediana, enquanto o de escala  está associado à 

variabilidade/variância dos dados e o de forma , à assimetria da distribuição. Segundo Naghettini e 

Pinto (2007), a Distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV) incorpora os três tipos de 

distribuição em uma única expressão. Dado que as séries de máximos tendem a apresentar uma 

distribuição de Gumbel ou GEV, essas foram as duas distribuições consideradas nesta metodologia. 

De forma a analisar as condições de estacionariedade das séries de vazões diárias máximas 

anuais, foram ajustadas as distribuições de extremos utilizando o método da máxima verossimilhança 

(Mood et al., 1974; Hipel e Mcleod, 1994) considerando as seguintes hipóteses: 
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a) Série estacionária - os parâmetros não sofrem variação no tempo, adotando-se 

 = 𝜇0                                                                                                                      (1) 

 = 0                                                                                                                      (2) 

 = 
0
                                                                                                                       (3) 

b) Série com a locação variando linearmente no tempo - neste caso, são estimados os parâmetros 

0, 1, 0 e 0 e os parâmetros de escala e forma são definidos pelas Equações (2) e (3), enquanto o 

de locação é definido segundo a Equação (4) como 

 = 𝜇0 + 𝜇1𝑡                                                                                                                                 (4) 

c) Série com a escala variando linearmente no tempo - neste caso, são estimados os parâmetros 

0, 0, 1 e 0 e os parâmetros de locação e forma são definidos pelas Equações (1) e (3), enquanto o 

de escala é definido pela Equação (5) expressa por 

𝜎 = 𝜎0 + 𝜎1𝑡                                                                                                                                 (5) 

d) Série com a locação e a escala variando linearmente no tempo - neste caso, são estimados os 

parâmetros 0, 1, 0, 1 e 0 e os parâmetros de forma, locação e escala são definidos segundo as 

Equações (3), (4) e (5). 

Com o intuito de determinar qual distribuição adotar (Gumbel e GEV), foram feitos dois ajustes 

estacionários para cada posto e, posteriormente, aplicado o teste da razão de verossimilhança (Mood 

et al.,1974; Hipel e Mcleod, 1994; Damázio e Costa, 2014; Chan et al., 2019) de forma a determinar 

se a distribuição GEV era estatisticamente melhor que a distribuição Gumbel. Para a análise do 

comportamento não estacionário de cada posto foi considerada a melhor distribuição resultante do 

ajuste estacionário. Dispondo de todos os modelos, foram aplicados os testes de razão de 

verossimilhança contrapondo os modelos: 

I. Estacionário x Não estacionário na locação; 

II. Estacionário x Não estacionário na escala; 

III. Não-estacionário na locação x Não estacionário na locação e na escala. 

IV. Não-estacionário na escala x Não estacionário na locação e na escala. 

Com base nos resultados dos testes, foi determinado se a série de cada posto é ou não 

estacionária e, caso não seja, qual hipótese a está representando melhor. Uma vez que a comparação 

entre os modelos considera a diferença de um único nível de complexidade entre os modelos 

comparados, os resultados dos testes (III) e (IV) são examinados somente se os resultados dos testes 

(I) e (II), respectivamente, indicarem que o modelo não estacionário é o estatisticamente mais 

verossímil. Caso os testes (I) e (II) indiquem os ajustes não estacionários como mais verossímeis, 

seleciona-se aquele que apresentar maior significância estatística para prosseguir nos testes (III) ou 

(IV). 

APLICAÇÃO 

Estudo de Caso 

Para o estudo de caso, foi selecionada a bacia do rio Iguaçu (mais especificamente entre as UHE 

Foz do Areia e Salto Caxias), situada na região sul do Brasil e afluente do rio Paraná a jusante da 

UHE Itaipu. Uma vez que esta análise é voltada para o controle de cheias, o trecho selecionado 

contempla os reservatórios das usinas hidrelétricas da bacia que são utilizados para tal.  
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De acordo com ONS (2020a), na bacia do rio Iguaçu estão localizados os seguintes 

aproveitamentos hidrelétricos: Foz do Areia, Segredo, Salto Santiago, Salto Osório e Salto Caxias, 

no rio Iguaçu, e Santa Clara, Fundão e Jordão, no rio Jordão, como mostra a Figura 1. 

Figura 1 – Topologia da bacia do rio Iguaçu. (Fonte: ONS, 2020a)  

 

 Nesta bacia, o controle de cheias utilizando volumes de espera é realizado considerando o 

reservatório de Salto Santiago e duas restrições de defluência máxima: 19.000 m³/s e 17.000 m³/s. A 

restrição de 19.000 m³/s tem o intuito de proteger a sua própria casa de força, enquanto a de 

17.000m³/s visa a proteção de uma ponte na BR-158. 

Dados Utilizados 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas as séries de vazões diárias naturalizadas 

disponíveis no site do ONS (ONS, 2020b), que, em geral, datam de 1931 a 2018. Uma vez que os 

Estudos de Prevenção de Cheias (ONS, 2020a) para esta bacia abrangem o ano todo, considerando o 

início do ano hidrológico em 31 de outubro, este trabalho adotou o mesmo período para a 

determinação das séries de vazões máximas anuais das médias de 1 dia, 5 dias e 10 dias. 

Com o intuito de se ter uma visão global da bacia, a análise de estacionariedade sobre as séries 

de vazões máximas anuais foi realizada para as seguintes UHEs: Foz do Areia, Santa Clara, Salto 

Santiago e Salto Caxias. A Tabela 1 apresenta os anos hidrológicos disponíveis considerando o 

histórico de vazão diárias de cada UHE. A Figura 2 apresenta o gráfico das séries de vazões máximas 

anuais de 1 dia para cada uma das UHEs analisadas. 

Tabela 1 – Anos hidrológicos disponíveis para cada UHE 

UHE Anos hidrológicos disponíveis 

Foz do Areia 1968 a 2017 

Santa Clara 1949 a 2017 

Salto Santiago 1941 a 2017 

Salto Caxias 1956 a 2017 
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Figura 2 – Séries de vazões máximas anuais de 1 dia analisadas

 

Software utilizado 

 Para a realização da análise de estacionariedade, foi utilizado o pacote “extRemes 2.0” 

(Gilleland e Katz, 2016) para o software R versão 3.5.1. 

Resultados considerando todo o histórico disponível 

 Conforme a metodologia descrita anteriormente, as hipóteses consideradas foram: Modelo 

estacionário (denominado f10); Modelo não-estacionário com a locação variando no tempo (f11); 

Modelo não-estacionário com a escala variando no tempo (f12) e Modelo não-estacionário com a 

locação e a escala variando no tempo (f13).  

 Conforme descrito anteriormente, foram estimados os ajustes para as séries de máximos das 

médias de 1, 5 e de 10 dias, mas, por simplificação, serão mostrados somente os ajustes para as séries 

das médias de 1 dia. Na Tabela 2, são apresentados, por UHE, a distribuição final adotada (Gumbel 

ou GEV), os parâmetros estimados com seus respectivos erros-padrão e o valor do negativo do 

logaritmo da função verossimilhança para cada modelo, referentes à distribuição adotada para as 

séries de máximos anuais das médias de 1 dia. Na Tabela 3, são apresentados os resultados dos testes 

de razão de verossimilhança contrapondo os diferentes modelos ajustados para os três casos: máximas 

das médias de 1, 5 e 10 dias. 
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Tabela 2 – Parâmetros estimados para cada modelo e sua respectiva verossimilhança para séries de vazões 

máximas anuais de 1 dia (todo o histórico disponível) 

 

Tabela 3 – Resultados dos testes de razão de verossimilhança contrapondo os modelos estimados (todo o 

histórico disponível) 
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 A partir dos resultados da Tabela 3, é possível verificar o modelo que apresentou o melhor 

ajuste para cada UHE. Considerando um nível de significância de 5%, é possível perceber que os 

testes considerando as diferentes durações indicaram o mesmo resultado: Foz do Areia foi o único 

posto estacionário (modelo f10 significativamente mais verossímil que f11 ou f12). As séries de 

vazões máximas anuais das demais UHEs apresentaram um comportamento não estacionário na 

locação (f11 significativamente mais verossímil que f10). Para estes postos, foi realizado o teste 

adicional f11 x f13, cujo resultado indicou que aumentar o grau de complexidade de f11 para f13 não 

era significativo. Cabe ressaltar que a UHE de Foz do Areia possui um histórico de dados de vazão 

menor do que as demais UHEs, chegando a ter até 27 anos a menos de dados, o que pode ter levado 

a que a não estacionariedade presente não pudesse ser detectada estatisticamente. De forma a tentar 

verificar se o histórico reduzido poderia estar levando à indicação de um comportamento estacionário, 

foi realizada a mesma análise, porém considerando a série de vazões a partir de 1968 para todas os 

postos. 

Resultados com dados de 1968 a 2017 

 Conforme descrito, foram estimados os ajustes para as séries de máximos das médias de 1, 5 e 

de 10 dias, mas, por simplificação, serão mostrados somente os ajustes para as séries das médias de 

1 dia. Na Tabela 4, são apresentados, por posto, a distribuição final adotada, os parâmetros estimados, 

os erros-padrão e o valor do negativo do logaritmo da função verossimilhança para cada modelo para 

as séries de máximos anuais das médias de 1 dia. Na Tabela 5, são apresentados os resultados dos 

testes de razão de verossimilhança considerando os modelos ajustados para os três casos: máximas 

das médias de 1, 5 e 10 dias. 

Tabela 4 – Parâmetros estimados para cada modelo e sua respectiva verossimilhança para séries de vazões 

máximas anuais de 1 dia (histórico 1968-2017) 
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Tabela 5 – Resultados dos testes de razão de verossimilhança contrapondo os modelos estimados (histórico 

1968-2017) 

 

Tabela 5 – Resultados dos testes de razão de verossimilhança contrapondo os modelos estimados (histórico 

1968-2017) (Continuação) 

 

 Analisando os resultados dos testes com nível de significância de 5%, verifica-se que as séries 

de todas as usinas passam a apresentar um comportamento estacionário, independente da duração da 

cheia (1, 5 ou 10 dias).  

 A Tabela 6 sintetiza, no nível de significância de 5%, o modelo que apresentou o melhor ajuste 

para cada UHE em cada análise. 

Tabela 6 – Melhor modelo ajustado para as séries considerando os resultados dos testes de razão de 

verossimilhança 

 

CONCLUSÃO 

 O presente artigo aplicou a metodologia de análise de estacionariedade apresentada por Chan 

(2020) na bacia do rio Iguaçu. Este tipo de análise é relevante, uma vez que a metodologia de controle 

de cheias adotada nos Estudos de Prevenção de Cheias (CEPEL, 2019; ONS, 2020a) se baseia no 

pressuposto de estacionariedade dos dados. 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 9 

 Os resultados apresentados, considerando todo o histórico de vazões disponível e as três 

durações de cheias (1, 5 e 10 dias) adotadas, indicaram um comportamento não estacionário nas séries 

de vazões máximas anuais da bacia do rio Iguaçu em três dos quatro postos analisados. Destaca-se 

que a única UHE em que os testes indicaram a ocorrência de estacionariedade é a que apresenta o 

menor registro histórico, que teve início em 1968.  

 A partir destes resultados, buscou-se uma alternativa para o tratamento da não-

estacionariedade das séries. Como uma primeira abordagem, levantou-se a alternativa de se trabalhar 

com um histórico de vazões menor, descartando-se os dados mais antigos e mantendo apenas os mais 

recentes, desconsiderando, assim, possíveis alterações de comportamento referentes ao início do 

histórico disponível da série. Para isso, foi feita a análise de estacionariedade sobre séries de vazões 

máximas anuais obtidas a partir de um histórico iniciado em 1968, por ser esse o ano a partir do qual 

temos os dados de todas as UHEs estudadas. Ressalta-se que, apesar de ser um histórico reduzido, ele 

apresenta 50 anos de dados, o que é um tamanho razoável para uma análise de estacionariedade 

(Friedman et al., 2016). Os testes desta nova análise indicaram que, para as três durações de cheias 

consideradas, as séries de vazões máximas anuais de todas as UHEs estudadas apresentam um 

comportamento estacionário de 1968 até os anos mais recentes. Cabe destacar, que pela análise visual 

da Figura 2 observa-se um aumento na ocorrência de valores extremos na bacia a partir da década 

seguinte. Em complementação a este trabalho, pretende-se realizar esta análise considerando séries 

de máximos anuais de diferentes durações e considerando as séries completas e a partir da década de 

70. Além disso, pretende-se investigar possíveis causas deste comportamento.   

 Em Chan (2020), os testes de estacionariedade foram aplicados para a bacia do rio Paraná até 

o posto fluviométrico de Porto São José. Os resultados dos testes considerando distribuição de 

extremos e somente a variável tempo indicaram que apenas as séries de máximos das duas usinas 

situadas no rio Paranapanema apresentavam um comportamento não estacionário, enquanto as demais 

partes da bacia apresentaram um comportamento estacionário. Uma vez que os rios Paranapanema e 

Iguaçu são os dois afluentes brasileiros mais a jusante do rio Paraná e que, de forma geral, ambos 

apresentaram um comportamento não estacionário, pode-se, como um estudo inicial visando o 

tratamento da não estacionariedade, buscar identificar as causas dessas alterações, bem como se elas 

possuem alguma relação entre si.  

Como sugestão para trabalhos futuros, verifica-se a importância de se realizar esse tipo de 

análise para as demais bacias do Sistema Interligado Nacional que realizam controle de cheias. Além 

disso, ressalta-se a importância de buscar e/ou aprofundar possíveis alternativas e procedimentos para 

o tratamento de séries hidrológicas não estacionárias. O estudo foi realizado com base em uma 

amostra de tamanho razoável para estimação de parâmetros e análises de estacionariedade, 

fornecendo uma boa capacidade de detecção, principalmente devido ao uso de distribuição de 

probabilidade de extremos adequada ao tipo de dado. Este tamanho de histórico também é razoável 

para os Estudos de Prevenção de Cheias. 
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