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RESUMO – A análise de cenários futuros de vazão, realizada a partir de métodos estatísticos 

baseados em séries temporais de vazões observadas, faz-se cada vez mais presente em estudos que 

têm por finalidade uma melhor gestão das bacias hidrográficas. De maneira geral, os sistemas de 

recursos hídricos no Brasil são projetados a partir da suposição de que as sequências de dados 

hidrológicos, de vazão ou de precipitação, são estatisticamente estacionárias. Como cada vez mais se 

faz necessário o conhecimento da dinâmica das bacias hidrográficas, o estudo proposto visou 

verificar, por meio de análises das séries temporais de dados pluviométricos e fluviométricos, se as 

vazões das bacias do Rio Corrente, Rio Claro e Rio Verde seguem padrões estacionários. Foram 

aplicados testes estatísticos através do software TREND e realizada análise visual dos gráficos de 

Análises Exploratórias de Dados (EDA) para as três bacias. Os resultados apresentaram que as séries 

temporais de precipitação média indicam estacionariedade, enquanto que para os dados de vazão 

média há não-estacionariedade, admitindo assim, que não existe relação entre os dados comparados 

e que, a não estacionariedade da vazão está relacionada a outros fatores, como por exemplo, a 

alteração do tipo de uso e ocupação do solo. 

 

ABSTRACT– The analysis of the future flow’s scenarios, performed by using statistical methods 

based on observed flows time series, is becoming more present in studies which purpose is a better 

river basins management. In general, the water resources systems in Brazil are projected from the 

assumption that the sequences of hydrological, flow or rainfall data are statistically stationary. As the 

knowledge of dynamics of river basins is increasingly needed, the proposed study aimed to verify, 

through the analysis of time series of rainfall and streamflow data, if the flow of the Rio Corrente, 

Rio Claro and Rio Verde basins follow stationary patterns. Statistical tests were applied by using the 

TREND software, and the visual analysis from Analysis Data Exploratory graphics (EDA) was 

performed for the three basins. The results showed that the temporal rainfall average series has 

stationarity, while for the flow average data there is no stationary, thus admitting that there is no 
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relationship between the data compared, and the no flow stationarity is related to other factors, such 

as land use changing type and occupation. 

 

Palavras-Chave – estacionariedade hidrológica, testes estatísticos. 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da população e do consumo unitário, associado à melhoria do nível de vida das 

populações, traz consigo um risco real da escassez de água, os quais podem gerar potenciais conflitos 

no futuro. Assim, em tempos de crise mundial da água, cada vez mais se faz necessário estudos sobre 

a dinâmica da água no planeta, para que seja possível criar planos de gestão eficazes e que sejam 

aplicáveis a realidade atual (VAZ & HIPÓLITO, 2013). 

O aproveitamento dos recursos hídricos em seus projetos de infraestrutura vem sendo planejado 

com base em amostras do passado, considerando um comportamento estatístico de séries 

estacionárias para o futuro. Todavia, quando são considerados outros aspectos como a alteração do 

uso do solo, variabilidade e mudança climática, a hipótese de que a série temporal de dados 

hidrológicos seja estatisticamente estacionária pode não ser verificada (ALEXANDRE,2009). Uma 

pesquisa feita por Detzel et al. (2011), diz que vários autores vêm desenvolvendo estudos 

investigativos empregando testes estatísticos para essa constatação.  

De acordo com Xu et al. (2001) e Sarmento (2004), análise de cenários futuros de vazão, antes 

feita a partir de métodos estatísticos baseados em séries temporais de vazões observadas, hoje se faz 

cada vez mais presente em estudos que tem por finalidade uma melhor gestão das bacias. O progresso 

alcançado nas últimas décadas deve-se ao esforço da comunidade científica na busca de minimizar 

os problemas causados por ações antrópicas, através da integração de diversas áreas de estudo e ao 

desenvolvimento tecnológico na capacidade de processamento computacional.  

A ocorrência de mudanças climáticas, que têm afetado o ciclo hidrológico e os eventos 

extremos, vem causando impactos na disponibilidade dos recursos hídricos em escala global e 

regional. Essas mudanças podem ser entendidas como modificações no clima ao longo do tempo, que 

podem ser verificadas através de mudanças de médias e/ou variações de propriedades. Essas 

alterações podem ser provocadas pela variabilidade climática natural, condicionada a fatores naturais 

e suas interações, e/ou como resultado das atividades antrópicas (IPCC, 2007; MARENGO et al., 

2011; TUCCI; BRAGA, 2003). 

Busca-se comprovar que as interferências antrópicas e também por consequência as mudanças 

climáticas, estão relacionadas à quebra da estacionariedade das séries temporais de vazões dos corpos 

hídricos em estudo. No Brasil, onde 73,6% da geração de energia elétrica provêm de usinas 
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hidrelétricas (ANEEL, 2008), esse tipo de estudo pode ser de extrema importância, pois oferecem 

subsídios para o cálculo de volumes disponíveis para a geração de energia. 

Com o objetivo de verificar, por meio da análise de séries temporais de dados pluviométricos e 

fluviométricos, se as vazões do Rio Corrente, Rio Claro e Rio Verde seguem um padrão estacionário, 

serão aplicados métodos estatísticos, verificando se há ou não tendência nas séries de precipitação e 

vazão média dos dados das estações selecionadas.  

Guiado por essas considerações, a presente pesquisa torna-se importante e oportuna para o 

auxílio na gestão de Recursos Hídricos, uma vez que se faz cada vez mais necessário o conhecimento 

da dinâmica das bacias hidrográficas, onde tais dados podem ser decisivos na elaboração de obras 

hidráulicas e também na otimização da gestão das mesmas. 

 

2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Localizada na região central do Brasil, a Bacia hidrográfica do Rio Paranaíba abrange parte dos 

estados de Goiás, Minas Geras, fora a parte urbana do Distrito Federal e uma fração do estado do 

Mato Grosso do Sul. Entre as principais sub bacias do Rio Paranaíba, três foram selecionadas para o 

estudo, as bacias do Rio Verde, Rio Claro e Rio Corrente (figura 1), todas localizadas no Sudoeste 

Goiano e já caracterizadas pelo RP-03, Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba 

(COBRAPE, 2011). 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo, incluindo a delimitação das três sub bacias e os municípios que fazem parte 

das mesmas. 
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2.1. Bacia Rio Claro 

A Bacia do Rio Claro possui uma área de drenagem de 13.684,16 km², nasce na Serra do Caiapó 

e apresenta trechos bem protegidos por mata ciliar nas áreas íngremes, com ocupação de pecuária nas 

áreas menos íngremes e ocupação agrícola intensa na parte superior da área de drenagem próxima à 

nascente.  

 

2.2. Bacia Rio Verde 

A Bacia do Rio Verde possui uma área de drenagem de aproximadamente 11.768,20 km² e está 

situada na divisa do município de Portelândia e Mineiros e segue traçando a linha fronteiriça desses 

dois municípios até ao sul. Em sua nascente a degradação é visível e a ocupação agrícola desrespeita 

a faixa de preservação permanente. Em seu curso superior, apresenta segmentos meandrantes em vale 

coberto por vegetação de mata e cerrado preservados com relevo bastante movimentado.  

 

2.3. Bacia Rio Corrente 

A Bacia do Rio Corrente é formada pela junção dos Rios Formoso e Jacuba e possui uma área 

de drenagem de aproximadamente 7.323,46 km², cujas nascentes estão situadas no Parque Nacional 

das Emas, no município de Mineiros. O Rio Corrente drena áreas mais úmidas e relativamente bem 

preservadas em sua seção superior. Em janeiro de 2008, em decorrência do rompimento da barragem 

da UHE Espora, teve grande parte do seu leito deteriorado, restando pouca mata ciliar em suas 

margens. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Após delimitação da área de estudo, foi realizado o levantamento dos dados hidrológicos por 

meio de nove estações pluviométricas e três estações fluviométricas distribuídas nas bacias (figura 

2). Os dados consistem em medições mensais de pelo menos 40 anos de observação e com no máximo 

25% de falhas em relação a quantidade de dados para o período de estudo. A base de dados foi obtida 

por meio do Sistema de Informações Hidrológicas – HidroWeb, de responsabilidade da Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2015). 
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Figura 2 - Mapa de Localização das estações pluviométricas e fluviométricas para a área de estudo. (ANA,2015) 
 

Para a comparação de dados de vazão com precipitação, os dados das estações fluviométricas 

foram convertidos de m³/s para mm, utilizando a área de drenagem dado pela ANA referente a cada 

estação para cada bacia. A figura 2 mostra a relação da estação utilizada para cada bacia, onde, para 

a bacia do Rio Claro foram utilizados os dados de vazão da estação da Ponte do Rio Doce, para o Rio 

Verde a estação ponte do Cedro e finalmente para a bacia do Rio Corrente a estação Campo Alegre. 

A partir dessa relação foram analisadas as tendências das séries temporais médias mensais de vazão 

e precipitação. 

O cálculo da chuva média foi feito considerando a área total das 3 bacias, utilizando o método 

dos polígonos de Thiessen, onde é definida a área de influência de cada posto, as quais são calculadas 

também através do software QGIS com os dados obtidos de cada estação (representadas na figura 2), 

chegando a uma média ponderada para toda a área de estudo. 

 

3.1. Preenchimento de Falhas 

Para o preenchimento de falhas de dados mensais de precipitação foi utilizado o Método de 

Ponderação Regional com base em Regressões Lineares. Por meio das séries mensais já preenchidas, 

foram elaboradas séries de médias mensais e anuais dos 40 anos analisados. 
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3.2. Análise Exploratória dos Dados Hidrológicos 

Para o exame de dados brutos, com a finalidade de identificar questões que lhe são 

características, como a existência de pontos atípicos, falha nos registros, heterogeneidade e mudanças 

abruptas na série temporal, foram construídos gráficos para a Análise Exploratória de Dados (EDA) 

utilizando as funções suavizadoras, nas quais foram retiradas a média e medias móveis de 10 anos, 

para os dados mensais de precipitação e vazão média. 

 

3.3. Testes Estatísticos 

A fim de reforçar a análise visual realizada na EDA, foi utilizado o software “TREND – 

Trend/Change Detection” desenvolvido pelo centro australiano CRCCH (Cooperative Research 

Center for Catchment Hydrology), o qual apresenta 12 testes estatísticos, considerado um nível de 

significância de 5% (0,05) utilizando a análise de reamostragem, usados para testar a tendência ou 

mudança e aleatoriedade nos dados de séries temporais hidrológicas. 

Para o teste de tendência nas séries temporais foram definidas, a hipótese nula (H0) como a de 

que não há tendência nos dados e a hipótese alternativa (H1) para a existência de tendência crescente 

ou decrescente, onde a hipótese é a afirmação conjectural sobre o comportamento probabilístico da 

população da variável hidrológica em questão e o ponto de partida para um teste estatístico 

(NAGHETTINI & PINTO, 2007). 

Quando são utilizados testes estatísticos para detecção de mudanças em séries hidrológicas, 

geralmente são feitos três tipos de suposições, sendo a especificação quanto a forma de distribuição, 

a homogeneidade dos dados e a independência dos dados, e caso as inferências da forma de 

distribuição sejam desobedecidas, uma alternativa consiste em determinar o nível de significância (α) 

dos testes estatísticos, usando a análise de reamostragem. No método de reamostragem, a série 

temporal original (dados de entrada) é refeita para fornecer muitas repetições de dados de series 

temporais de igual comprimento. Os dados de séries temporais para cada repetição são obtidos por 

seleção aleatória de valor de dados a partir de qualquer ano da série temporal original continua, até 

que uma série temporal de igual comprimento de dados originais é construída (KUNDZEWICZ & 

ROBSON, 2000). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A amostra de dados considerada para o presente trabalho foi de 41 anos, analisando séries 

mensais de precipitação e vazão média e comparando os resultados obtidos na etapa EDA com os 

testes estatísticos realizados no software TREND. Foram considerados os dados de precipitação 

média para as três bacias em estudo (figura 3) e os dados de vazão média para a área de drenagem de 

cada bacia (figuras 4, 5 e 6). 
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A figura 3 mostra os gráficos de EDA com as retas de regressão linear para cada mês, de 1974 

até 2014. Por meio destes resultados, pode-se perceber que para os meses de janeiro, abril, maio, 

agosto, setembro e dezembro, as retas de regressão linear apresentam uma leve tendência na 

diminuição de precipitação, destacando o mês de setembro, onde esse decaimento é mais 

significativo. Enquanto que para os outros seis meses, os gráficos apresentam uma tendência 

crescente da precipitação, principalmente para os meses de fevereiro e março.  

Depois de aplicados os testes estatísticos para os mesmos dados, dos 12 testes, apenas 2 

apresentaram resultados significativos dentro da análise de significância de 5%, apenas para o meses 

de novembro, sendo estes os testes de cruzamento de mediana (Median Crossing) e o de diferença de 

ordem (Rank Difference), ambos são testes não paramétricos, onde segundo Kundzewiicz e Robson 

(2000), verificam a existência de correlação serial entre os dados da amostra. 

 

 

Figura 3 - Análise exploratória dos dados das médias mensais de precipitação. 

 

 Para os dados de vazão, tanto as análises de EDA quanto os testes estatísticos foram aplicados 

separadamente para cada bacia em estudo. A figura 4 apresenta os resultados obtidos da análise de 

EDA para a bacia do Rio Claro, onde a estação de referência é a estação da ponte do Rio Doce com 

uma área de drenagem de 1280 km². A figura mostra que para os meses de abril, julho, novembro e 

dezembro há uma tendência de diminuição de vazão e que são comprovadas também por meio dos 

testes estatísticos de tendência que verificam a significância de mudanças graduais nas séries de 

dados, como: Mann Kendall (não paramétrico), ρ de Spearman (não paramétrico) e testes dos 

coeficientes de regressão linear (paramétrico).  

Dos meses de janeiro, outubro, novembro e dezembro foram obtidos resultados significativos 

para o teste da razão de verossimilhança de Worsley (paramétrico) de mudanças abruptas, que verifica 

a significância da mudança da média ou mediana da amostra a partir de um ponto da série conhecido 

ou desconhecido. Somente para o mês de novembro foram alcançados resultados significativos para 

os testes de verificação de independência dos dados, como por exemplo, os testes de ponto de inflexão 

e diferença de ordem. 
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Figura 4 – Análise exploratória dos dados das médias mensais de vazão – Estação Ponte do Rio Doce 

 

A estação da ponte do Cedro, refere-se a bacia do Rio Verde e possui uma área de drenagem de 

638 km². Os resultados da análise exploratória (figura 5) apresentam pouca variação ao longo do 

tempo, ou seja, são estacionários, e apenas para o mês de outubro o teste estatístico de regressão linear 

obteve resultado dentro da significância de α = 0,05 indicando tendência de decaimento da vazão. O 

teste da razão de verossimilhança de Worsley apontou mudanças abrutas da média ou mediana para 

os meses de setembro outubro e dezembro, e para os meses de junho, julho e setembro o teste de 

diferença de ordem mostrou a existência de correlação entre os dados amostrais. 

 

 

Figura 5 – Análise exploratória dos dados das médias mensais de vazão – Estação Ponte do Cedro 

As análises exploratórias dos dados da estação de Campo Alegre (Figura 6), referente a bacia 

do Rio Corrente com área de drenagem de 3190 km², foram as que apresentaram maiores tendência 

de aumento da vazão com o passar do tempo, resultados estes que também foram comprovados por 

meio dos testes estatísticos realizados. Dos três testes para tendência realizados no TREND, todos 

eles (Mann Kendall, ρ de Spearman de coeficientes de regressão linear) confirmam a existência 

significativa de tendência. Também foram verificados através dos testes estatísticos para mudanças 

abruptas e verificação da independência, resultados significativos para todos os meses do ano, exceto 

para o mês de março, o qual todos os resultados obtidos não apresentaram nenhum resultado com 

significância estatística para α = 0,05. 

 

 

Figura 6 - Análise exploratória dos dados das médias mensais de vazão – Estação de Campo Alegre 
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5. CONCLUSÕES 

Na comparação entre os dados mensais de precipitação e vazão média pode-se verificar que os 

dados não apresentam relações entre si. Para as séries temporais de precipitação, as análises de EDA 

apresentaram pouca variação ao longo do tempo para todos os meses, indicando estacionariedade nos 

dados, diferente dos dados de vazão, onde, tanto os testes estatísticos aplicados, quanto os gráficos 

de EDA apresentaram comportamento diferente para cada bacia, apontando tendência de crescimento 

ou decaimento da vazão, com destaque a bacia do Rio Corrente, que apresentou tendência de aumento 

na vazão para 11 meses para todos os testes aplicados.  

Levantadas as possíveis hipóteses que justificam essas variações nos resultados, pode-se 

verificar que o aspecto mais importante para o estudo em questão é a relação ao uso do solo, pois os 

regimes hidrológicos sofrem influência em consequência as mudanças nas práticas de uso do solo, 

devido a diminuição da evapotranspiração, aumento do escoamento produção de sedimentos, fatos 

verificados como, por exemplo, no desmatamento nas cabeceiras dos afluentes do rio. Isso evidência 

ainda mais a necessidade de planejamentos de gestão a longo prazo, além de monitoramentos mais 

eficazes em relação a preservação principalmente das margens dos rios (ROSIN et al., 2015). 

Foi possível constatar também, por meio da análise estatística dos dados, que para a avaliação 

do nível de significância das mudanças observadas na etapa de EDA, é importante a aplicação de 

testes estatísticos, uma vez que, a amplitude dos coeficientes angulares das retas de regressão linear 

apresentados nos resultados nem sempre refletiam a significância das tendências observadas, visto 

que o nível de improbabilidade intrínseca à hipótese de existência de tendência nos dados está 

relacionado a variabilidade amostral, pois quanto maior a dispersão dos pontos em torno do valor 

central da amostra, maior será este nível de incerteza (ALEXANDRE et al., 2010).  

Deste modo, partindo das observações apresentadas neste trabalho, são importantes a 

continuidade e o desenvolvimento de novos estudos, para ampliação dos conhecimentos nessa área 

que é de grande relevância para o auxílio na gestão de recursos hídricos. 
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