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ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA REGIÃO DO ALTO 

IGUAÇU ATRAVÉS DO MÉTODO DO BHS 

 

Éder David Borges da Silva1; Akemi Kan2; Rubem Luiz Daru3; Ingrid Illich Muller4 

 

RESUMO – O ciclo hidrológico compreende o movimento da água na natureza e tem vital 
importância para o ser humano sendo o grande responsável pela geração de energia elétrica, pelo 
fornecimento de água para agricultura e pelo abastecimento da população. A evapotranspiração é 
um processo importante dentro desse ciclo. A falta de medições diretas de evapotranspiração torna 
necessária que se façam estimativas de seus valores, utilizando variáveis meteorológicas e 
hidrológicas comumente monitoradas. Diversos modelos foram desenvolvidos para essa finalidade, 
dentre eles o método do Balanço Hídrico Sazonal (BHS), que é um modelo interessante por utilizar 
apenas a chuva e a vazão, e atende o princípio de conservação de massa. Neste trabalho o BHS foi 
utilizado para estimar a evapotranspiração na região da bacia do Alto Iguaçu, na divisa entre os 
estados do Paraná e de Santa Catarina, utilizando dados de 4 estações fluviométricas e 93 estações 
pluviométricas. Os resultados obtidos indicaram que o modelo foi eficaz para estimar a 
evapotranspiração nesta região. 

ABSTRACT -  The hydrological cycle includes all water movements in nature and is vital for 
human life and for economic activities like energy production and water supply for agriculture. The 
evapotranspiration is an important process in this cycle. The lack of direct measurements of 
evapotranspiration makes necessary estimates of their values, using meteorological and 
hydrological variables usually measured. Several models were developed for this purpose, among 
them the method of Seasonal Water Balance (SWB), which uses only rainfall and discharge date 
and meets the mass conservation principle. In this paper the SWB was used to estimate 
evapotranspiration in the Upper Iguaçu´s river basin, on the border between Paraná and Santa 
Catarina states, using data from 4 hydrological stations and 93 raingauge stations. The results 
indicated that the model was effective to estimate evapotranspiration in this region. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ciclo hidrológico compreende o movimento das águas na forma gasosa, liquida e sólida. A 

compreensão do ciclo passa pelo entendimento da dinâmica da água nas mais diferentes esferas, 

como a pedosfera, a atmosfera e hidrosfera. A modelagem da dinâmica desses sistemas é 

extremamente complexa. Muitos modelos empíricos foram desenvolvidos para compreender e 

quantificar os processos relacionados.    

O conhecimento sobre o ciclo hidrológico nos tempos atuais tem importância para 

planejamento e gestão de diversos setores como o agrícola e o energético e para abastecimento de 

centros urbanos e industriais (Kan e Dias, 1999). No setor agrícola o ciclo hidrológico tem 

influência sobre a disponibilidade de água para as plantas, sendo as culturas selecionadas de acordo 

com a disponibilidade hídrica da região, além de ser importante para instalação e manejo de 

projetos de irrigação (Mantovani et al., 1997).  

No setor energético, principalmente no Brasil, onde a hidroeletricidade tem destaque, o 

entendimento do ciclo hidrológico permite o planejamento mais eficiente na geração dessa energia.  

Esse planejamento é muito complexo, visto que ele é totalmente dependente das chuvas, que por 

sua vez tem uma grande variabilidade espacial e temporal, aliado ao fato dos modelos matemáticos 

não fazerem previsões adequadas. 

Como variáveis do ciclo hidrológico, podemos destacar a precipitação, vazão, 

evapotranspiração e armazenamento de água no solo, lagos e rios. A evapotranspiração é o processo 

no qual a água presente na pedosfera, na hidrosfera e na biosfera (vegetais) é transferida para a 

atmosfera. A evapotranspiração é influenciada por inúmeras variáveis, com o tipo de solo, tipo de 

vegetação, altitude, temperatura, radiação, ventos, umidade entre outras, e para buscar a sua 

compreensão, vários modelos foram desenvolvidos, sempre com intuito de correlacionar a 

evapotranspiração com variáveis hidrológicas ou meteorológicas, essas por serem variáveis de fácil 

mensuração.  

Devido à dificuldade de mensuração da evapotranspiração, é usual a utilização de modelos 

para sua estimativa. No setor agrícola o modelo de Thornthwaite é amplamente difundido e 

utilizado. No setor energético os modelos CRLE (Complementary Relationship Lake Evaporation) 

para avaliar a evaporação de lago e CRAE (Complementary Relationship Areal Evapotranspiration) 

para a estimativa da evapotranspiração regional são largamente utilizados.  

O método do balanço hídrico sazonal (BHS) é embasado na análise de recessão dos 

hidrogramas, e pode ser uma alternativa mais verossímil para o cálculo da evapotranspiração, visto 
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que é um modelo que utiliza apenas dados hidrólogos (chuva e vazão) de fácil obtenção e 

normalmente com longos períodos de monitoramente. 

2 OBJETIVOS  

Este artigo apresenta a aplicação do modelo BHS para obtenção da série de evapotranspiração 

da região da bacia do Alto Iguaçu, no estado do Paraná, bem como a avaliação das variáveis 

hidrológicas ao longo da série gerada. 

3 METODOLOGIA 

A bacia de estudo situa-se entre os estados do Paraná e Santa Catarina (figura 1), entre as 

latitudes 25° e 27°S, e longitude 49° e 51°30”O. A base geológica predominante na região é 

sedimentos argilosos, arenosos, cascalhos e rochas gnáissicas de origem magmática e/ou sedimentar 

de médio grau metamórfico e rochas graníticas desenvolvidas durante o tectonismo. A altitude varia 

de 641 a 1481 m com média de 912 m (USGS, 2004), conforme mostra a figura 2. O clima é 

classificado segundo Köppen como Cfb, Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico). Segundo dados 

das normais Climatológicas de 1961 – 1990 do INMET (2009), a região apresenta: (i) precipitação 

anual entre 1500 e 1800 mm; (ii) temperatura mínima entre 6 e 9°C, máxima entre 21 e 25° e média 

entre 16 e 18°C; (iii) insolação anual entre 1400 e 1600 horas; (iv) nebulosidade entre 6 e 7 décimos 

percentuais; (v) umidade relativa ente 80 e 85 %; (vi) uso do solo na região predominantemente 

agricultura, floresta e reflorestamento. 

Para este estudo foram utilizados dados de 93 estações pluviométricas mostradas na Tabela 1 

e quatro estações fluviométricas na Tabela 2. A distribuição das estações utilizadas está mostrada na 

figura 3. O período indicado na Tabela 2 é o período dos dados de vazão utilizados no estudo. Com 

exceção da vazão em Foz do Areia (65774404), todos os demais dados utilizados neste trabalho 

foram adquiridos junto à Agência Nacional de Águas (ANA, 2009), por meio do HidroWeb. As 

vazões da estação  65774404 são vazões naturais reconstituídas consistidas afluentes à barragem de 

Foz do Areia e foram obtidas em LACTEC (2003). 
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Figura 1 - Localização da Bacia do Alto Iguaçu, Fonte: ANA (2009). 

 

Figura 2 - Hipsometria da Bacia do Alto Iguaçu, Fonte: USGS (2004). 
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A chuva média da bacia corresponde à média aritmética, contabilizando todas as medições 

feitas nas estações que pertencem à bacia. Os dados de vazão foram convertidos para mm/dia, 

padrão de entrada do método BHS (Dias e Kan, 1999), uniformizando as unidades das variáveis 

hidrológicas. O nome das bacias estudadas foi baseado na estação fluviométrica correspondente.  

Portanto, trabalhou-se com quatro bacias hidrográficas: 65035000 (Bacia Porto Amazonas); 

65060000 (Bacia São Mateus do Sul); 65220000 (Bacia Fluviópolis); 65774404 (Bacia Foz do 

Areia). As áreas incrementais são identificadas na figura 3 pelas cores rosa (I65060000), azul 

(I65220000) e laranja (I65774404), sendo verde a cor da bacia de cabeceira. 

O BHS utiliza a equação do balanço hídrico para calcular a evapotranspiração média do 

período entre dois finais consecutivos de recessões (Dias e Kan, 1999), sendo o armazenamento 

calculado para a última vazão diária das recessões, e a precipitação e a vazão são as médias desse 

período. O armazenamento é determinado usando a relação linear entre vazão e armazenamento 

(Brutsaert, 1982 e 2005), levando em consideração que no último dia de uma recessão, período sem 

chuva, a evapotranspiração é desprezível. Essa relação linear é estabelecida pelo tempo de recessão 

obtida através da análise das recessões dos hidrogramas. Após a determinação do tempo de recessão 

é possível calcular o armazenamento multiplicando-se esse valor pela vazão do último dia da 

recessão. A descrição detalhada dessa metodologia pode ser encontrada em Kan (2005).    

O método do BHS foi implementado em linguagem C e testado por Kan (2005). As análises 

das variáveis são feitas usando a estatística descritiva, correlação e regressão, cálculos realizados 

com o software estatístico R, (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2009). 
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Tabela 1 - Estações pluviométricas utilizadas, Fonte: HidroWeb (2009) 

Código Nome da estação Latitude Longitude Período 

2549001 PORTO AMAZONAS -25°33'00'' -49°53'00'' 1939-1997 

2549004 PIRAQUARA -25°27'00'' -49°04'00'' 1958-1997 

2549013 ENGENHEIRO BLEY (RVPSC) -25°37'59'' -49°45'00'' 1943-1996 

2549016 CAMPINA TAQUARAL -25°36'00'' -49°10'00'' 1964-1982 

2549017 FAZENDINHA -25°31'00'' -49°09'00'' 1964-1997 

2549019 ITAQUI -25°28'00'' -49°34'00'' 1964-2006 

2549039 BOTIATUVA -25°42'00'' -49°21'00'' 1974-1977 

2549040 CONTENDA -25°40'48'' -49°32'11'' 1974-2006 

2549043 CAPÃO BONITO (POTREIRO) -25°43'00'' -49°49'00'' 1975-1993 

2549059 PEDRA ALTA -25°48'00'' -49°52'58'' 1939-1941 

2549062 MANDIRITUBA -25°46'35'' -49°19'28'' 1974-2006 

2549063 RINCÃO -25°47'00'' -49°09'00'' 1975-2003 

2549069 SERRINHA -25°35'00'' -49°42'00'' 1940-1941 

2549074 CURITIBA - VILA IZABEL -25°29'00'' -49°18'00'' 1975-1997 

2549077 JURUQUI -25°21'07'' -49°20'41'' 1984-1997 

2549078 PASSAUNA SANTA FELICIDADE -25°23'26'' -49°21'44'' 1984-1997 

2549079 MATO LIMPO -25°23'06'' -49°23'33'' 1984-1997 

2549080 COLONIA DOM PEDRO (EX. BR-277 C. LARGO) -25°25'05'' -49°23'13'' 1984-1997 

2549082 CAMPINA DAS PEDRAS (MOINHO KAMPA) -25°34'42'' -49°25'40'' 1984-1997 

2549090 COLOMBO - SE -25°17'15'' -49°13'50'' 1987-2006 

2549091 LAPA -25°47'00'' -49°46'00'' 1988-2006 

2549092 UMBARA  - SE -25°35'34'' -49°19'01'' 2000-2000 

2549093 GUAJUVIRA -25°35'57'' -49°30'36'' 1990-1997 

2550010 ANTÔNIO OLINTO -25°59'00'' -50°12'00'' 1975-1993 

2550017 PONTILHÃO FERRARIA -25°57'00'' -50°34'00'' 1974-2006 

2550019 RIO AZUL -25°44'00'' -50°47'00'' 1961-1965 

2550022 FARTURA -25°57'00'' -50°30'00'' 1975-1993 

2550028 PEDRA LISA -25°41'50'' -50°00'47'' 1975-2006 

2550029 GONÇALVES JUNIOR -25°28'00'' -50°47'00'' 1975-2006 

2550030 LAGEADO DE CIMA -25°47'00'' -50°47'00'' 1975-1993 

2550031 PORTO SOARES -25°48'00'' -50°38'00'' 1975-2003 

2550032 ÁGUA AZUL -25°49'13'' -50°08'00'' 1975-2006 

2550033 MARUMBI DOS ELIAS -25°41'00'' -50°52'00'' 1975-1993 

2550034 RIO AZUL -25°43'00'' -50°47'00'' 1975-1993 

2550035 TURVO -25°42'00'' -50°31'00'' 1975-2006 

2550036 SÃO JOÃO DO TRIUNFO -25°41'00'' -50°18'00'' 1975-2006 

2550037 GUAIACA -25°37'19'' -50°12'01'' 1975-2006 

2550038 REBOUÇAS -25°37'00'' -50°42'00'' 1975-2006 

2551001 LEONÓPOLIS -25°41'39'' -51°12'09'' 1957-1997 

2551005 BALSA DO PINHALZINHO -25°56'00'' -51°24'00'' 1963-1980 

2551011 COLÔNIA DALEGRAVE -25°37'47'' -51°05'16'' 1975-2006 

2551012 POÇO GRANDE -25°44'00'' -51°28'00'' 1975-1992 

2551014 INÁCIO MARTINS -25°34'00'' -51°04'00'' 1975-2006 

2551017 SANTANA -25°56'38'' -51°15'44'' 1975-2006 

2551018 PÁTIO VELHO (PINARÉ) -25°54'11'' -51°06'16'' 1975-2006 

2551021 PIMPÃO -25°49'00'' -51°24'00'' 1975-1995 
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Tabela 2 - Estações pluviométricas utilizadas, Fonte: HidroWeb (2009), continuação 

Código Nome da estação Latitude Longitude Período 

2551022 MADEIREIRA GAVAZZONI -25°48'27'' -51°17'19'' 1975-2006 

2551023 FAZENDA ZANIOLO -25°49'00'' -51°06'00'' 1975-2006 

2551046 BARRA DO TURVO -25°48'00'' -51°17'00'' 1981-1983 

2649006 RIO NEGRO -26°06'00'' -49°48'00'' 1922-2000 

2649011 BATEIAS DE BAIXO -26°04'00'' -49°16'00'' 1942-1967 

2649016 RIO PRETO DO SUL -26°12'58'' -49°36'12'' 1951-2007 

2649018 FRAGOSOS -26°09'17'' -49°22'50'' 1967-2000 

2649021 RIO NEGRO -26°06'00'' -49°48'00'' 1925-2007 

2649045 CAMPINA DOS MARTINS -26°07'00'' -49°40'00'' 1975-1993 

2649046 PIEN -26°06'00'' -49°18'00'' 1975-1993 

2649047 COLÔNIA PADRE PAULO -26°06'00'' -49°18'00'' 1975-1993 

2649048 POSTO RODRIGUES -26°13'00'' -49°30'00'' 1975-1990 

2649055 CORREDEIRA -26°25'10'' -49°34'23'' 1976-2000 

2649056 ITAIÓPOLIS -26°19'58'' -49°55'38'' 1976-2000 

2649063 JARDIM ITAIÓPOLIS -26°20'00'' -49°55'00'' 1980-1986 

2650000 SALTO CANOINHAS -26°22'14'' -50°17'27'' 1951-2000 

2650003 MARCILIO DIAS (RVPSC) -26°06'00'' -50°23'00'' 1939-1996 

2650005 DIVISA -26°05'00'' -50°19'00'' 1965-2003 

2650008 SANTA CRUZ DO TIMBÓ -26°23'02'' -50°52'42'' 1974-2000 

2650009 PAULA FREITAS -26°13'00'' -50°56'00'' 1975-1993 

2650010 JARARACA -26°13'00'' -50°48'00'' 1975-1993 

2650011 VARGEM GRANDE -26°07'00'' -50°52'00'' 1975-1993 

2650013 GENERAL OSÓRIO -26°04'00'' -50°10'00'' 1975-1993 

2650015 RESIDENCIA FUCK (LAJEADINHO) -26°42'37'' -50°17'27'' 1976-2000 

2650016 BURITI (TIMBÓ GRANDE) -26°33'21'' -50°36'04'' 1951-2000 

2650020 CAMBARÁ DO SUL -26°00'00'' -50°19'00'' 1975-1993 

2650021 PAPANDUVA -26°22'00'' -50°17'00'' 1980-1985 

2650025 MAJOR VIEIRA -26°21'56'' -50°20'14'' 1989-2000 

2651000 UNIÃO DA VITÓRIA - 396 -26°13'41'' -51°04'49'' 1938-2000 

2651004 PORTO VITÓRIA -26°10'00'' -51°13'00'' 1945-1997 

2651005 PALMITAL DO MEIO (ex. Fazenda Maracanã) -26°01'50'' -51°08'31'' 1945-1997 

2651010 SERRARIA SÃO SEBASTIÃO - INDUBRAS -26°37'59'' -51°19'59'' 1976-2006 

2651011 MATOS COSTA (RVPSC) -26°29'00'' -51°10'00'' 1940-1996 

2651013 COLÔNIA AUGUSTO LOUREIRO -26°11'26'' -51°17'52'' 1939-2006 

2651014 USINA SALTO PALMITAL -26°06'00'' -51°14'00'' 1955-1979 

2651015 USINA BITURUNA -26°10'00'' -51°33'00'' 1956-2006 

2651016 SALTO DO VAU -26°03'00'' -51°12'00'' 1960-2006 

2651017 CASCATINHA -26°14'00'' -51°21'00'' 1975-1998 

2651018 BARRA DO AREIA -26°00'00'' -51°38'00'' 1975-1987 

2651020 SANTO ANTÔNIO DO IRATIM -26°09'00'' -51°24'00'' 1975-2006 

2651023 LINHA SANTA MARIA -26°07'00'' -51°34'00'' 1975-2006 

2651024 SERRA SANTA RITA - FAX. DOS RIBEIROS -26°38'00'' -51°25'00'' 1976-1994 

2651027 RIO FARIAS -26°33'00'' -51°19'00'' 1976-1996 

2651030 CAMPO DO MEIO (RIO SÃO JOÃO) -26°24'00'' -51°24'00'' 1976-1994 

2651045 VOLTA GRANDE -26°15'00'' -51°16'00'' 1980-1982 

2651049 PORTO VITÓRIA -26°09'00'' -51°14'00'' 1985-1997 
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Tabela 3 - Estações fluviometricas utilizadas, Fonte: HidroWeb (2009) 

Código Nome da estação Área (km²)  Latitude Longitude Período 

65035000 PORTO AMAZONAS 3662 -25°32'53'' -49°53'22'' 1940-2005 

65060000 SÃO MATEUS DO SUL 6065 -25°52'33'' -50°23'23'' 1940-2005 

65220000 FLUVIÓPOLIS 18300 -26°01'09'' -50°35'33'' 1964-2003 

65774404 UHE FOZ DO AREIA 29900 -26°01'00'' -51°40'00'' 1969-2001 

 

Figura 3 - Localização das estações pluviométricas e fluviométricas utilizadas, Fonte: HidroWeb (2009). 

4 RESULTADOS 

O procedimento do BHS consiste na análise de recessão dos hidrogramas. Essa análise 

permite a obtenção do tempo de recessão, em número de dias, de cada bacia. A Tabela 3 apresenta 

os valores obtidos e mostra que quanto maior o tamanho da bacia, maior será o tempo de recessão.  

Tabela 3 - Tempo de recessão para as quatro estações. 

Código Nome da estação Área (km²) T (dias) 

65035000 PORTO AMAZONAS 3662 40 

65060000 SÃO MATEUS DO SUL 6065 70 

65220000 FLUVIÓPOLIS 18300 77 

65774404 UHE FOZ DO AREIA 29900 80 
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A chuva, a vazão e o resultado da média mensal da evapotranspiração foram estatisticamente 

analisados para as quatro bacias estudadas e os resultados encontram-se apresentadas na Tabela 4. 

A análise estatística dos dados diários de chuva e vazão é mostrada na Tabela 5.  

Foram realizadas as correlações dos dados diários e mensais de chuva e vazão entre as bacias 

e os resultados estão apresentados nas figuras 4 e 5, respectivamente. Por se tratarem de bacias 

vizinhas, existe uma forte correlação entre elas principalmente na escala mensal, onde toda a 

variabilidade é atenuada pela média do período. Como as estações fluviométricas estão no mesmo 

rio, existe uma boa correlação também em escala diária, apesar do tempo de propagação do 

hidrograma da estação montante para jusante não ter sido considerada na correlação. 

Tabela 4 - Estatística descritiva dos dados mensais hidrológicos em mm/dia  

Estação 
Chuva  Vazão 

6503500 65060000 65220000 65774404  6503500 65060000 65220000 65774404 
Média 3.694 3.701 4.064 4.503  1.604 1.553 1.849 2.178 

Desvio padrão 2.145 2.153 2.230 2.381  1.149 1.234 1.328 1.590 
Variância 4.602 4.636 4.976 5.673  1.322 1.522 1.764 2.530 
Assimetria 0.726 0.726 0.891 0.991  2.294 2.201 1.939 2.267 

Curtose 0.508 0.524 1.401 2.305  9.353 7.075 6.425 10.660 
Intervalo 13.151 12.808 13.994 16.551  10.702 9.376 10.815 14.651 
Mínimo 0.013 0.013 0.101 0.106  0.189 0.202 0.233 0.235 
Máximo 13.165 12.821 14.095 16.657  10.891 9.579 11.048 14.886 

Estação 
Evapotranspiração 

6503500 65060000 65220000 65774404 

Média 2.1477 2.2307 2.2886 2.3566 
Desvio padrão 0.8641 0.8517 0.7304 0.7307 

Variância 0.7467 0.7253 0.5334 0.5340 
Assimetria 0.4799 0.3853 0.2037 0.0886 

Curtose 0.1713 -0.1566 -0.5335 -0.6494 
Intervalo 5.4724 4.7790 3.8637 3.6403 
Mínimo 0.1713 0.0648 0.4898 0.6396 
Máximo 5.6437 4.8438 4.3535 4.2799 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva dos dados diários de chuva e vazão em mm/dia 

Estação 
Chuva  Vazão 

6503500 65060000 65220000 65774404  6503500 65060000 65220000 65774404 

Média 3.687 3.702 4.053 4.246  1.603 1.545 1.846 2.178 
Erro padrão 0.050 0.050 0.058 0.049  0.010 0.010 0.013 0.017 

Mediana 0.167 0.171 0.700 0.858  1.157 1.057 1.341 1.579 
Desvio padrão 7.712 7.764 7.546 7.623  1.486 1.478 1.573 1.889 

Variância  59.475 60.273 56.940 58.114  2.209 2.183 2.473 3.570 
Curtose 18.519 18.605 15.588 15.542  31.928 17.400 9.314 12.843 

Assimetria 3.642 3.649 3.290 3.253  3.863 3.123 2.367 2.607 
Intervalo 102.500 102.500 108.539 122.301  27.455 22.924 15.054 22.433 

 

Os resultados da série histórica de evapotranspiração média mensal estão apresentados na 

figura 6. As médias da série mostram que existe um incremento em seus valores de montante para 

jusante. Esse fato pode ser explicado pela disponibilidade hídrica maior em regiões mais planas ou 

regiões com cobertura mais densa de mata. 
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Figura 4 - Estrutura de correlação linear de Pearson entre as bacias, usando dados diários. 

 

 

Figura 5 - Estrutura de correlação linear de Pearson entre as bacias usando dados mensais. 

 

Para melhor compreensão do fenômeno de evapotranspiração, foi calculada a média diária 

climatológica, usando os resultados sazonais, e comparada com as precipitações e as vazões. As 

comparações são apresentadas nas figuras 7 e 8. Essas figuras evidenciam o comportamento da 

evapotranspiração com máximo no verão e mínimo no inverno, sendo a primavera e o outono o 

período de transição. Essa sazonalidade bem definida se deve a capacidade da bacia em armazenar e 

disponibilizar água nos períodos em que ocorre maior atividade física e biológica, com maior 

crescimento vegetal. 
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Figura 6 – Série histórica de evapotranspiração das bacias 65035000, 65060000, 65220000 e 

65774404. 
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Figura 7 - Média diária de precipitação e vazão e evapotranspiração das estações 65035000 e 

65060000. 
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Figura 8 - Média mensal de precipitação e vazão e evapotranspiração das bacias 65220000 e 

65774404. 
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A figura 9-a mostra a climatologia mensal da evapotranspiração das bacias. Aparentemente 

todas as bacias têm o mesmo comportamento. Para verificar a evapotranspiração das áreas 

incrementais foi elaborada a figura 9-b, que mostra a evapotranspiração climatológica mensal 

dessas áreas juntamente com a da bacia de montante (65035000). A evapotranspiração de bacias de 

cabeceira (montante) tende a ser menor que em bacias de várzea ou de planície. Nessa figura, no 

período de outono, pode se verificar um aumento substancial na evapotranspiração da área 

incremental I65060000 (linha verde). Ao analisar a qualidade dos dados monitorados de chuva e 

vazão, observou-se que a curva cota-vazão da estação 65060000 está subestimando os valores de 

vazão. Foi verificado, junto aos hidrólogos que acompanham a operação desta estação, que existem 

alguns problemas relacionados com o ponto onde a régua está instalada. O local de instalação dessa 

régua é uma região de várzea e o leito do rio sofreu dragagem, fatos estes que podem estar alterando 

a correlação da curva cota-vazão. Se a vazão estiver subestimada, o método BHS estará 

superestimando a evapotranspiração da bacia. A figura 9-c mostra os resultados desconsiderando a 

bacia 65060000. Ao analisar essa figura, a área incremental I65220000 tem uma grande porção que 

faz parte da bacia do Rio Negro, o principal afluente do Alto Iguaçu. Talvez seja esse fato que, no 

período de verão, faz com que a evapotranspiração, em relação à área I65774404, fique mais baixa.  

 

Figura 9 – Climatologia média mensal da evapotranspiração para: A) bacias hidrográficas, B) áreas 

incrementais e C) áreas incrementais desconsiderando a estação fluviométrica 6506000.  

 

Quando se observa os dados anuais de chuva e vazão, verifica-se uma tendência de aumento 

dessas variáveis com o passar dos anos, fato que mereceria futuros estudos mais aprofundados. A 

tendência encontrada quando analisada por regressão linear foi um aumento anual entre 5,77 e 8,36 

mm na precipitação, e entre 4,75 e 5,52 mm na vazão, com elevado grau de significância (>95%) 

dado pelo p-valor da regressão nas bacias de cabeceira. O fato da série de dados da bacia 65774404 

ser mais curta, pode não representar adequadamente a variação temporal em relação às demais 

bacias analisadas. Quanto à série de evapotranspiração não foi possível concluir estatisticamente se 
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existe ou não uma tendência pelo alto valor de p-valor, isto é o nível de significância está abaixo de 

95%, com exceção na bacia 65774404.  A Tabela 6 mostra a análise estatística para identificação de 

tendências nas séries de chuva, vazão e evapotranspiração. As figuras 10, 11 e 12 mostram as retas 

ajustadas pela regressão linear. Para o período estudado, este estudo mostra que existe uma 

tendência de incremento nos dados de chuva e na vazão nas bacias do Alto Iguaçu, enquanto que a 

evapotranspiração apresenta um comportamento estacionário.  Esses resultados podem estar 

indicando que a capacidade de armazenamento da chuva em regiões de cabeceira é menor, e essa 

capacidade pode ser maior em regiões de vales e/ou planícies, onde as características do solo e da 

sua cobertura influenciam significativamente na capacidade do armazenamento. O incremento do 

armazenamento aumenta a disponibilidade hídrica para os processos de evapotranspiração. Como as 

séries de dados não são uniformes e os dados de vazão da bacia 65774404 são dados reconstituídos, 

não foi possível afirmar se existe tendência na série de evapotranspiração dessa bacia.  Ao 

confrontar os seus resultados com as demais bacias, aparentemente não existe nenhuma tendência. 

  

Tabela 6 - Estimativa de regressão linear para total anual de chuva, vazão e evapotranspiração, 

verificando a significância do coeficiente de regressão 

Bacia Coeficiente 
angular¹  

Intervalo confiança (95%) 
P-valor  

Limite inferior Limite superior 
Precipitação (y) 

65035000 5.7740 2.68528 8.86199 0.00040 
65060000 6.0100 2.77375 9.24541 0.00043 
65220000 8.3630 1.21156 15.51502 0.02310 
65774404 8.5760 -1.89008 19.04217 0.10500 

Vazão (y) 
65035000 4.7490 2.07050 7.42755 0.00074 
65060000 4.8360 1.96904 7.70227 0.00128 
65220000 6.0200 -0.88571 12.92490 0.08560 
65774404 5.5180 -5.22147 16.25691 0.30300 

Evapotranspiração (y) 
65035000 0.6770 -0.86225 2.21628 0.38300 
65060000 0.8189 -0.80309 2.44091 0.31700 
65220000 1.6250 -0.43895 3.68933 0.11900 
65774404 2.2050 0.00675 4.34226 0.04360 
¹ Coeficientes do modelo linear y=ax+b; onde x é o tempo. 
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Figura 10 - Tendência da chuva anual nas bacias 65035000, 65060000, 6522000 e 65774404. 

 

Figura 11 - Tendência da vazão anual nas estações 65035000, 65060000, 6522000 e 65774404. 
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Figura 12 - Tendência da evapotranspiração anual nas bacias 65035000, 65060000, 6522000 e 

65774404. 

5 CONCLUSÕES  

A estimativa de evapotranspiração feita para a bacia do Alto Iguaçu, usando o método do 

BHS, apresentou resultados bastante satisfatórios. A sazonalidade da evapotranspiração foi 

evidenciada, refletindo a realidade da região, com maiores valores no verão e menores no inverno. 

A evapotranspiração é menor em regiões de cabeceiras e maior em regiões a jusante. Esse método 

foi capaz de detectar falha nos dados observados, como foi o caso da estação fluviométrica 

65060000 (São Mateus do Sul). 

Este estudo mostrou ainda que existem tendências de incremento na chuva e na vazão para o 

período estudado, e que essa tendência é mais significativa, quanto maior é a série. Quanto à 

evapotranspiração, os resultados estatísticos indicam que os dados são homogêneos e não é possível 

afirmar a existência de tendências, com exceção da bacia 65774404 (UHE Foz do Areia) que tem 

série mais curta em relação às demais, não sendo possível afirmar se existe ou não uma tendência. 

Mas, analisando o seu comportamento em relação às demais, tudo indica que não existe tendência.  
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