ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DE LONGO PRAZO EM SÉRIES DE VAZÕES:
Estudo de caso na bacia do Alto Rio Grande (MG)
Thiago Balisa Santana1 & Benedito Cláudio da Silva2; Afonso Henriques Moreira Santos3

Resumo - Tendências hidrológicas de longo prazo podem ser definidas com modificações graduais
no comportamento das séries de vazões, observadas ao longo de anos ou décadas. Tais
modificações podem ser de aumento ou redução nas vazões, e podem ser provocadas por alterações
no uso do solo ou no regime de precipitações. Recentes estudos vêem detectando tendências em
séries de vazão em alguns rios do Brasil e do mundo, sendo provocadas por ambas as causas
citadas, em diferentes proporções. A detecção de tendências de longo prazo nas séries hidrológicas
tem se tornado requisito obrigatório nos estudos da engenharia hidrológica, pois sua ocorrência
implica em tornar inválidos muitos dos métodos estatísticos tradicionais largamente empregados na
hidrologia. Por esse motivo, o presente trabalho analisa as séries de vazões da bacia contribuinte ao
reservatório da hidrelétrica de FURNAS. Uma área importante e estratégica para parque de geração
hidrelétrica do país, em função de seu grande potencial hídrico. Aplicou-se o método de ManKendall na análise de detecção de tendências e os resultados mostram a existência de tendências nas
vazões dos meses do período de estiagem.
Abtract - Hydrological long-term trends can be set with gradual changes in the behavior of
streamflow series observed over years or decades. Such modifications con be increase or decrease
in flow rates, and can be caused by changes in land use or the precipitation regime. Recent studies
detecting trends seen in series of flow in some rivers of Brazil and the world, is caused by both
causes, in different proportions. The detection of long-term trends in hydrological series has
become a requirement in hydrologic engineering studies, because its occurrence involves making a
lot of invalid statistical methods widely used in hydrology. Therefore, this paper analyzes the
streamflow series of the basin contributing to the dam's reservoir of Furnas. An important area for
the hydroelectric generation in the country, due to its huge hydro potential. We applied the method
of Man-Kendall analysis for detecting trends and the results show the existence of trends in the
flows of months of dry season.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Tendências hidrológicas de longo prazo
De acordo com Morettin e Toloi (2006) uma série temporal é um conjunto de observações
ordenadas no tempo, não necessariamente igualmente espaçadas, que apresentam dependência
serial, isto é, dependência entre instantes de tempo.
Uma grande quantidade de fenômenos de natureza física, biológica, econômica, etc. podem
ser enquadradas nesta categoria. A maneira tradicional de analisar uma série temporal é através da
sua decomposição nas componentes de tendência, ciclo e sazonalidade (Morettin e Toloi, 2006).
Segundo Morettin e Toloi (2006), a tendência de uma série indica seu comportamento de
“longo prazo”, isto é, se ela cresce, decresce, ou permanece estável, além de informar também,
através de coeficientes determinados estatisticamente, a velocidade dessas mudanças. Existem três
formas mais comuns de se trabalhar com tendências, que são: constante, linear e quadrática, a
Figura 1, ilustra de forma bem clara a diferença entre as tendências.

Figura 1: Diferentes tipos de tendências temporais.

Os ciclos são caracterizados pelas oscilações de subida e de queda nas séries, de forma suave
e repetida, ao longo da componente de tendência. Por exemplo, ciclos relacionados à atividade
econômica ou ciclos meteorológicos. Mas não apresenta uma uniformidade na sua duração,
dificultando a identificação dessa componente em uma série histórica.
A sazonalidade em uma série corresponde às oscilações de subida e de queda que sempre
ocorrem em um determinado período do ano, do mês, da semana ou do dia. A diferença essencial
entre as componentes sazonal e cíclica é que a primeira possui movimentos facilmente previsíveis,
ocorrendo em intervalos regulares de tempo, enquanto que movimentos cíclicos tendem a ser
irregulares e de comprimento maior. A Figura 2 ilustra de forma bem simples a diferença entre
esses fenômenos estatísticos.
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Fonte: Maidment (1992)

Figura 2. Diferença entre ciclo e sazonalidade.

A Figura 2 mostra que uma série histórica qualquer que pode ser decomposta em várias
partes, ou seja, existem maneiras estatísticas de retirar a tendência de uma serie a sazonalidade e o
ciclo da mesma.
A ocorrência de tendência hidrológica pode ser atribuída ao fenômeno da infiltração de
parcela do volume precipitado sobre a bacia hidrográfica. A parcela do volume precipitado que
infiltra depende de diversos fatores, dentre eles o estado de umidade da superfície do terreno. Um
exemplo seria se a semana (ou mês) passada foi um período de precipitação elevada e com vazões
fluviais altas, pois esta semana (ou mês) tende a ter a superfície do terreno úmida e a infiltração será
pequena, aumentando o escoamento direto. Além disto, a parcela que infiltrou no período passado
poderá estar chegando ao rio no instante analisado (Hipel e McLeod, 1994).
As tendências hidrológicas observadas em longo prazo sofrem além das ações naturais como
ações da variabilidade climática, também sofrem ações antrópicas, como impermeabilização do
solo, consumo desordenado, etc.
No ciclo hidrológico a distribuição temporal e espacial da precipitação e evapotranspiração
são variáveis de entrada na bacia, que podem produzir alterações nas estatísticas das séries de
vazões líquida e sólida entre outras variáveis de resposta da bacia. Estas mudanças não alteram
somente as vazões para uma bacia existente, mas também alteram os condicionantes naturais que
dão sustentabilidade ao meio natural como a fauna e flora.
Com a alteração destes condicionantes o escoamento proveniente das bacias também se
alteram. É importante observar que o efeito da modificação climática (e mesmo variabilidade
climáticas de longo prazo) produzem alterações do ambiente da bacia que resulta em modificações
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desta parte do ciclo hidrológico, além das alterações dos valores absolutos de entrada na bacia
hidrográfica.
A variabilidade hidrológica é entendida com as alterações que possam ocorrer na entrada e
saídas dos sistemas hidrológicos. As principais entradas são a precipitação e a evapotranspiração
(que depende de outras variáveis climáticas), enquanto que a principal variável de saída são o nível
e a vazão de um rio.
De acordo com Tucci (2001), a alteração da precipitação apresenta impacto relativo
diferenciado sobre a vazão da bacia hidrográfica, Esta condição ocorre devido à proporcionalidade
como os valores de precipitação se relacionam com os de vazão. Nos anos mais úmidos o aumento
de precipitação produz maior aumento da vazão já que a infiltração aumenta pouco e a
evapotranspiração potencial diminui pelo aumento da chuva, o que aumenta o proporcionalmente
mais o escoamento. No sentido contrário, nos anos secos, a redução de precipitação, aumento da
evapotranspiração reduz em maior magnitude a vazão. Portanto, a anomalia da vazão (resposta da
bacia hidrográfica) amplifica os efeitos na precipitação, se considerarmos apenas o efeito da
anomalia da precipitação.

1.2. Detecção de tendências de longo prazo
Segundo Marengo e Alves (2005), para as análises de tendências nas séries hidrológicas são
aplicadas diversos tipos testes estatísticos de regressão não-paramétricos. Existem três métodos que
são mais recomendados, são eles: Teste Run, Teste de Pettitt, Teste de Mann-Kendall, sendo este
ultimo o método utilizado na análise.
Segundo Goossens e Berger (1986), o teste de Mann-Kendall é o método mais apropriado
para analisar mudanças climáticas em séries climatológicas e hidrológicas, que permite também a
detecção e localização aproximada do ponto inicial de determinada tendência.
Um exemplo de estudo utilizando o Teste de Mann-Kendall foi analisar o comportamento das
séries de vazões históricas na bacia do rio Paraíba do Sul por Marengo e Alves (2005), eles fizeram
um estudo mais apurado que levaram em consideração as séries de vazão e de chuva de alguns
postos da bacia. Os resultados obtidos, não foram muito animadores, pois em todos os postos foram
observadas tendências de diminuição das vazões e essas tendências de vazões decrescentes não
parece estar associada às variações de chuva na bacia. Desta forma eles chegaram à conclusão de
que as tendências negativas nas vazões sugerem um possível impacto da influência humana (na
forma de gerenciamento dos recursos hídricos, geração de energia, esgotos lançados no rio,
irrigação e crescimento populacional).
O teste de Mann-Kendall, proposto inicialmente por Sneyers (1975), considera que, na
hipótese de estabilidade de uma série temporal, a sucessão de valores ocorre de forma independente,
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e a distribuição de probabilidade deve permanecer sempre a mesma (série aleatória simples).
Moraes et al. (1995) descrevem o método considerando uma série temporal de Xi de N termos (1 ≤ i
≤ N); o teste consiste na soma tn do número de termos mi da série, relativo ao valor Xi cujos termos
precedentes (j < i) são inferiores ao mesmo (Xj < Xi), isto é:

n

t n = ∑ mi

(1)

i =1

Onde:
mi – número de termos da série.

Para séries com grande número de termos (N), sob a hipótese nula (Ho) de ausência de
tendência, tn apresentará uma distribuição normal com média (2) e variância (3):

E (t n ) =

N ( N − 1)
4

Var (t n ) =

N ( N − 1) (2 N + 5)
72

(2)

(3)

Testando a significância estatística de tn para a hipótese nula usando um teste bilateral, esta
pode ser rejeitada para grandes valores da estatística u(t) dada pela equação 4:

u (t ) =

(t n − E (t n ))
Var (t n )

(4)

O valor da probabilidade α1 é calculado (equação 5) ou por meio de uma Tabela da normal
reduzida tal que:

α 1 = prob( | u | > | u (t ) | )

(5)

A hipótese nula é rejeitada, ou não, a um nível de significância ao se α1 > α0 ou α1 < α0,
respectivamente. Em geral, considera-se o nível de significância do teste α0 = 0,05. A hipótese nula
é rejeitada quando existe uma tendência significativa na série temporal. O sinal da estatística u(t)
indica se a tendência é crescente (u(t) > 0) ou decrescente (u(t) < 0).
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O ponto de início da mudança pode ser determinado aplicando-se o mesmo princípio à série
inversa. Neste caso, computa-se para cada termo o número de termos m’i da série Xj, de maneira tal
que para Xi > Xj com i < j os valores de u’(t) para a série retrógrada sejam dados por:

u * ( d i ) = −u ( d i ' )

(6)

A interseção das curvas u(t) e u*(t) localizam o ponto de mudança, se esta ocorre dentro dos
valores críticos do intervalo de confiança.

2. METODOLOGIA
Para esse trabalho serão analisadas as séries de vazões de rios pertencentes à bacia
contribuinte ao reservatório da Usina Hidrelétrica de FURNAS (UHE FURNAS), que
correspondente a uma área de drenagem de aproximadamente 50.000 km2, abrangendo importantes
rios como o Rio Grande, Rio Sapucaí, Rio Verde, Rio das Mortes e o Rio do Jacaré, além de outros
pequenos rios, conforme apresentado na Figura 3.
Para as análises de tendências, são utilizados dados de vazão obtidos do banco de dados
Hidroweb (www.hidroweb.ana.gov.br) da Agência Nacional de águas - ANA. Para seleção dos
postos com qualificação para as análises estatísticas propostas, realizou-se uma seleção baseada nos
seguintes critérios básicos:

- série histórica com no mínimo de 30 anos de dados;
- baixa ocorrência de falhas;
- Os dados disponíveis serem valores consistidos, ou seja, serem confiáveis.

Partindo destas duas condições, o número de postos com dados disponíveis reduziu de 64 para
47 postos fluviométricos (Figura 1). Com os postos selecionados foi feito um refinamento maior
dos dados, separarando-os em vazões médias mensais e anuais para cada ano da série histórica em
todos os postos.
Para a análise de tendência de vazão, será a aplicado de um teste estatístico de hipótese, Teste
de Mann-Kendall, pois este método tem sido utilizado extensivamente em estudos de tendências
hidrológicas (Marengo et al., 1998; Dias de Paiva e Clarke, 1995).
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Figura 3. Localização da área de estudo.

3. RESULTADOS
3.1. Análise gráfica
Antes mesmo de aplicar o método de Mann Kendall, observou-se que nos gráficos de vazão
por tempo, na maioria dos postos apresenta um ligeiro aumento na vazão nos últimos 30 a 40 anos,
confirmando o estudo feito na bacia do Paraná por Tucci (2002), observando o mesmo fato. A
Figura 4 ilustra alguns desses postos que tiveram um aumento na sua vazão, com detalhe no
aumento da linha das médias, nota-se claramente que houve um aumento a partir do final da década
de 60. Restando apenas confirmar esse fato estatisticamente.
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Figura 4. Série histórica de vazões nos postos que apresentam aumento na suas vazões nos últimos
30 a 40 anos.

3.2. Aplicando o teste de Mann-Kendall
Esse método tem por base o valor de P, ou seja, Se o valor de P encontrado for menor que o
valor do nível de confiança (α = 0,05), indica que há evidência estatística suficiente para se afirmar
que a série apresenta tendência, caso contrário não. O nível de significância (α) foi igual a 0,05. Por
ser mais recomendado pela literatura. (Marengo, 2005).
Na Tabela 1 é apresentado de forma resumida o número de postos que apresentam tendências
por período de tempo, além de identificar o mês mais freqüente para as tendências crescente e
decrescente.

Tabela 1. Número de postos que apresentam tendência por período de tempo.
Período de Tempo

Tendência Crescente

Tendência Decrescente

Anual

6

---

1 a 3 Meses

15

6

4 a 6 Meses

3

1

Mais de 7 Meses

2

---

Mês Mais Freqüente

Setembro

Julho

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

8

A Bacia do rio Sapucaí foi a que registrou um maior número de postos que apresentam
tendência de crescimento nas vazões médias. Já a bacia do rio das Mortes foi a que registrou o
maior número de postos que apresentam tendência de decréscimo da vazão média.

3.3. Análise dos gráficos de tendências
Para simplificar a apresentação da análise dos dados foram escolhidos dois postos
fluviométricos que representam as tendências observadas, um posto com tendência de crescimento
da vazão (Rio Sapucaí) e com tendência de decréscimo na vazão (Rio das Mortes). Seguidamente
foram escolhidos postos pluviométricos a montante da região, a fim de identificar uma possível
causa do aumento ou declínio da vazão.
O posto fluviométrico 61305000 localizado no Rio Sapucaí no município de Santa Rita do
Sapucaí, com uma área de drenagem de 2811 km2 e possui o período de série das vazões desde
1931 a 2002. Deve-se atentar-se na comparação das análises de chuva e vazão, pois os dois não
possuem o mesmo período de dados.
A Figura 5 ilustra que o rio Sapucaí apresenta tendência estatisticamente significativa de
crescimento nas vazões medias dos meses de Maio a Dezembro.
O mês que apresentou um maior coeficiente angular da reta de tendência foi Junho, ou seja,
princípio do período de estiagem, Novembro também apresenta tendência. A peculiaridade deste
posto é que ele apresentou tendência de crescimento nos dois períodos do regime hidrológico, em
toda a estiagem e princípio do período chuvoso, mas com maior força no período de estiagem.
Nota-se que nos últimos 30 anos as vazões são maiores do que no período anterior,
principalmente nos messes de Maio, Novembro e Dezembro.
Foi escolhido também o posto 61085000 localizado no Rio das Mortes entre os municípios de
Barbacena e Antonio Carlos com uma área de drenagem de 567 km2 e com um período de dados
desde 1936 a 2002. A Figura 6 apresenta os gráficos da análise de tendência nesta região do rio das
Mortes, e observa-se que o rio apresenta tendência de decréscimo em sua vazão. O mês que
apresentou um maior valor do coeficiente angular da reta de tendência foi Dezembro, ou seja, no
meio do período de úmido. Esse posto como os demais apresentam tendências predominante no
período de estiagem.

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

9

Figura 5. Gráficos de tendência nas vazões do rio Sapucaí em Santa Rita do Sapucaí.
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Figura 6. Gráficos de tendência no rio das Mortes entre Antonio Carlos e Barbacena.

Na Figura 7 nota-se que o rio das Mortes na região entre Barbacena e Antonio Carlos,
apresenta tendência de crescimento em sua vazão máxima e decresce a vazão mínima, esse posto
tem uma perspectiva muito ruim, pois alem da vazão média apresentar uma tendência de
decréscimo, ele apresenta problemas nas vazões máximas e mínimas. Esses dados indicam que as
cheias são maiores e a estiagem é mais severa, além da diminuição da vazão média. Que podem ser
causados por uma ocupação desordenada do solo, ou seja, um mau uso e ocupação do solo. Outra
possível causa do declino da vazão, é devido a localização do posto, pois ele está localizado na
cabeceira da bacia, ou seja, os valores de vazão já são naturalmente baixos em relação a foz do rio,
logo qualquer alteração (positiva ou negativa) na sua vazão pode ser significativa.

Figura 7. Gráficos de tendência nas vazões máxima e mínima no rio das Mortes entre Antonio
Carlos e Barbacena.
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

11

Ao analisar os gráficos das precipitações na região de Barbacena, Figura 8, observa-se que
nesta região é apresentada tendência de decréscimo na precipitação acumulada nos messes de
Junho, com o maior coeficiente angular da reta de tendência e o mês de Agosto, ou seja, no período
de estiagem, confirmando a tendência de diminuição da vazão no mesmo período. Observa-se
também que, alterações no regime de chuvas, geram alterações nos regimes de vazões do rio de
forma mais amplificada.

Figura 8. Gráficos de tendência do posto pluviométrico em Barbacena.

4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos, podem ser listadas as seguintes conclusões:
Apenas 12,7% dos postos apresentaram tendências nas vazões médias anuais, sendo que
dentre os apresentaram tendência, todos foram de aumento nas vazões.
Na análise das vazões médias mensais foram detectadas tendências em diversos postos
fluviométricos, correspondendo 42,5% dos postos analisados com aumento nos valores ao longo da
série.
As tendências detectadas ocorrem em postos localizados nas regiões de cabeceira e trechos
médios dos rios da região.
Os meses com maiores ocorrências de tendências foram os de estiagem, com destaque para
agosto e setembro, quando ocorrem os mínimos anuais na região.
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As tendências de redução nas vazões estão concentradas na bacia do Rio das Mortes, que se
localiza na região norte da área de estudo.
Nota-se que as principais diferenças nas séries ocorrem ao longo dos últimos 30 anos, fato
que está de acordo com estudos já realizados para a bacia do Rio Paraná.
A análise das séries de precipitações mostra que parte das tendências deve estar relacionada a
mudanças no regime de chuvas, mas serão necessários estudos mais detalhados para se determinar
em qual proporção.
Uma das conseqüências da ocorrência de tendências nas séries de vazões, principalmente
máximos e mínimos, é o aumento das incertezas na estimativa de vazões de referência, para
determinação de vazões de outorga, por exemplo. Isto ocorre porque os métodos tradicionais de
ajuste de distribuições estatísticas são válidos somente para séries consideradas estacionárias.
Finalmente, recomenda-se a realização de estudos mais detalhados para avaliação das causas
das tendências observadas, pois podem comprometer as disponibilidades hídricas dos rios da região.
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