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Resumo – A detecção de mudanças em séries hidrológicas é de extrema importância, tanto do ponto 
de vista prático quanto científico. Sistemas de recursos hídricos são projetados e operados com base 
no pressuposto de que as séries hidrológicas são estacionárias. O objetivo do trabalho é avaliar o 
comportamento estatístico das séries de vazões de estações fluviométricas localizadas na bacia do rio 
Paraguai quanto à estacionaridade. Foram avaliadas eventuais mudanças nesse comportamento nas 
séries de vazões observadas médias, mínimas de 7 dias e máximas. Os resultados apontam para 
evidencias de que as vazões mínimas e médias registradas mais recentemente estão maiores que no 
passado, sendo, no entanto, encontradas evidências significativas deste aumento em 
aproximadamente metade das séries de estações. Nas vazões máximas, grande parte das mudanças 
observadas não foram significativas, como também não houve um sentido de aumento ou diminuição 
predominante nas séries. Verificou-se que uma parte importante das causas do aumento nas vazões 
mínimas e médias pode estar associada ao tamanho e início dos registros nas séries. No entanto, 
mudanças no uso do solo, como as verificadas na bacia, também podem estar associadas a eventuais 
mudanças nas séries de vazões. 
 
Palavras-Chave – Estacionaridade, Bacia do Rio Paraguai e Serie Temporal de Vazões 
 
 

STATIONARITY ANALYSIS OF STREAMFLOW TIME SERIES AT 
PARAGUAI BASIN 

Abstract – The detection of changes in hydrological series is of utmost importance, both practical 
and scientific point of view. Water systems are designed and operated on the assumption that the 
hydrological series are stationary. The objective is to evaluate the statistical behavior of the series of 
flows of gauged stations located in the Paraguay River Basin on the stationary. We assessed any 
changes in this behavior in series averages observed flow rates, minimum 7 days and maximum. The 
results point to evidence that the minimum flows and averaged more recently are larger than in the 
past, being, however, found significant evidence of this increase by approximately half seasons series. 
The peak flows, much of the observed changes were not significant, but also there was no sense of 
increase or decrease predominant in the series. An important part of the causes of the increase in 
minimum flows and medium may be associated with size and early records in it was found that series. 
However, changes in land use, such as those found in the basin, may also be associated with any 
changes in the flows series. 
 
Keywords – stationarity, paraguai basin and streamflow time series 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A detecção de mudanças em séries hidrológicas é de extrema importância, tanto do ponto de 

vista prático quanto científico. Sistemas de recursos hídricos são projetados e operados com base no 

pressuposto de que as séries hidrológicas são estacionárias. Se esta afirmação se mostra incorreta, os 

procedimentos existentes para o desenvolvimento de projetos de diques, barragens, reservatórios, 

disponibilidade hídrica etc. deverão ser revistos. Estudos dessa natureza são também importantes para 

a compreensão do impacto antropogênico nos sistemas naturais. 

Os principais problemas relativos aos recursos hídricos têm sido sempre relacionados ao 

excesso de água (cheias) ou à falta desse recurso (secas). Isso significa que, além de analisar as 

características médias, estudar as mudanças nas características de períodos hidrológicos distintos é 

também de grande importância (ANA, 2013a). Assim, é primordial sinalizar aos usuários dos recursos 

hídricos em determinada bacia as evidências de algum comportamento de mudança identificado nas 

séries que possa vir a comprometer o planejamento para o uso desses recursos no futuro. 

O objetivo do trabalho é avaliar o comportamento estatístico das séries de vazões de estações 

fluviométricas localizadas na bacia do rio Paraguai quanto à estacionaridade. Foram avaliadas 

eventuais mudanças nesse comportamento nas séries de vazões observadas médias, mínimas de 7 dias 

e máximas. 

 
2 – METODOLOGIA 
 

O rio Paraguai nasce em território brasileiro, na Chapada dos Parecis, no estado de Mato Grosso 

com o nome de “Paraguaizinho”, e em um de seus trechos mais ao sul serve de demarcador de 

fronteira com a Bolívia. A bacia do rio Paraguai abrange uma área de 1.095.000 km², sendo 33% no 

Brasil e o restante na Argentina, Bolívia e Paraguai. Esta Nota Técnica concentra-se nessa parcela da 

bacia do rio Paraguai em território brasileiro (Região Hidrográfica do Paraguai). A Região 

Hidrográfica do Paraguai está localizada na porção oeste do País, em terras dos estados do Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul e compreende uma área de 363.446 km². Nessa região está localizado 

o Pantanal, uma das maiores áreas úmidas do planeta e considerado Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal de 1988 e Reserva da Biosfera pela UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 2000. 

As principais medidas de avaliação das eventuais mudanças no regime hidrológico de na bacia 

do rio Paraguai foram realizadas, inicialmente, a partir de uma análise exploratória dos dados (AED) 

hidrológicos disponíveis e, posteriormente, por meio de testes estatísticos de estacionaridade que 
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demonstrassem, objetivamente, se as eventuais diferenças detectadas eram estatisticamente 

significantes.  

Esses testes estatísticos envolvem a formulação de uma hipótese (hipótese nula), baseada em 

uma declaração conjectural sobre o comportamento probabilístico da população da variável 

hidrológica em questão (AIRES DE SOUZA et al., 2012). A rejeição ou não rejeição da hipótese 

formulada a priori dependerá do confronto entre a conjectura e a realidade física (os dados 

observados), baseando-se em certa probabilidade ou nível de significância, definido previamente. O 

nível de significância mede se o teste estatístico é muito diferente da gama de valores que deveriam 

ocorrer tipicamente sob a hipótese nula (WMO, 2000). 

Os resultados obtidos foram interpretados adotando o nível de significância (N.S.) de 5% para 

rejeitar a hipótese nula. A seleção dos testes estatísticos está relacionada ao tipo de mudança de 

comportamento que se quer investigar. As mudanças nas séries hidrometeorológicas são evidenciadas 

de várias maneiras: abruptamente (saltos na série), gradualmente (tendências) ou de forma mais 

complexa. Estas mudanças podem afetar algumas características estatísticas das séries como média, 

mediana, variância, autocorrelação, entre outras. 

A tabela 1 apresenta os 14 testes estatísticos de hipótese utilizados e que compreendem uma 

gama dos principais testes de estacionaridade utilizados na ciência hidrológica: 3 para análise de 

tendência (mudança gradual), 6 para análise de saltos (mudança abrupta), sendo 4 de saltos na média, 

1 na mediana e 1 na variância e 5 para análise de independência (ou aleatoriedade) de séries. Maiores 

detalhes sobre esses testes podem ser encontrados em ANA (2013b) e WMO (2000). 

Tabela 1 – Testes de hipótese estatísticos para análise de estacionaridade. 

 
 

3 – RESULTADOS 
 

Para análise das séries de vazões foram utilizados os registros de todas as estações 

fluviométricas do banco de dados HIDRO da Agencia Nacional de Aguas (ANA) com no mínimo 30 

anos de dados sem falha, localizadas na bacia do rio Paraguai. Nesta seleção considerou também 

dados brutos, geralmente correspondendo aos dados mais recentes registrados. 

Teste Tipo de Mudança Modelo Distributivo Hipótese Nula
Mann-Kendall (MK) graduais de tendência Não-paramétrico Não apresentar tendência

Rho de Spearman (RS) graduais de tendência Não-paramétrico Não apresentar tendência

Coeficientes de Regressão Linear (RL) graduais de tendência Paramétrico Não apresentar tendência

Distribution-Free  CUSUM (DC) abrupta da média Não-paramétrico Não apresentar mudança abrupta na média

Desvio Acumulado ou CumulativeDeviation (CD) abrupta da média Paramétrico Não apresentar mudança abrupta na média

Razão de Verossimilhança de Worsley (WL) abrupta da média Paramétrico Não apresentar mudança abrupta na média

Rank-Sum  ou Mann-Whitney (MW) abrupta da mediana Não-paramétrico Não apresentar mudança abrupta na mediana

t de Student convencional (TT) abrupta da média Paramétrico Não apresentar mudança abrupta na média

F de Snedecor (ou de Fisher) convencional (TF) abrupta da variância Paramétrico Não apresentar mudança abrupta na variância

Cruzamento da Mediana ou Median Crossing (MC) Dependência  dos dados Não-paramétrico Os dados da série são independentes

InflexõesouTurning Points (TP) Dependência dos dados Não-paramétrico Os dados da série são independentes

Diferenças de Ordens ou RankDifference (RD) Dependência dos dados Não-paramétrico Os dados da série são independentes

Autocorrelação (AC) Dependênciados dados Paramétrico Os dados da série são independentes

Wald-Wolfowitz (WW) Dependência dos dados Não-paramétrico Os dados da série são independentes



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4

Ao todo foram identificadas 26 estações fluviométricas que atendiam ao critério pré-definido. 

O ano de corte para avaliar as mudanças bruscas foi o ano de 1990. Foi considerado o ano civil na 

definição das séries de médias, mínimas de 7 dias e máximas. Observou-se que 24 das 26 estações 

iniciam-se seus registros após 1965, a exceção das estações Cuiabá (66260001) e Porto Murtinho 

(67100000) que iniciaram seus registros na década de 30.  

A figura 1 ilustra a localização das 26 estações fluviométricas (em azul cyan), na bacia do rio 

Paraguai, selecionadas para esta análise de estacionaridade. 

 
Figura 1 – Localização das 26 estações fluviométricas selecionadas para análise de estacionaridade. 

 
O critério de escolha do ano de corte ter sido em 1990 deveu-se, inicialmente, em função do 

início das séries (a ampla maioria após 1965), e também em função da relação entre as eventuais 

mudanças nas séries com as grandes transformações ocorridas na bacia na década de 70 e 80 

(Collischonn e Tucci, 2007). A área desmatada nos planaltos da Bacia do Alto Paraguai (BAP), em 

1976, era de 10.804 km2 (Silva e Abdon, 2000), ou seja, apenas 4,83% de sua superfície. A partir da 

década de 70 os incentivos fiscais do governo, proporcionados pelos programas Polocentro e 

Polonoroeste para a expansão de fronteiras agrícolas, redirecionaram o sistema produtivo no planalto 

da BAP, que teve suas ações voltadas para a atividade agropecuária. Em 1994, dezoito anos depois, 

a área desmatada correspondia a 46,22% das terras do planalto (Silva e Abdon, 1997), 

aproximadamente 103.305 km2. 

A Tabela 2 apresenta o resumo do resultado geral da aplicação dos testes de estacionaridade às 

séries de vazões mínimas com 7 dias de duração (Q7dias) e às séries de vazões médias e máximas. 

Estes resultados englobam todos os testes (tabela 1) e as 26 estações analisadas, de modo que possam 

ser avaliados regionalmente eventuais comportamentos não estacionários. 

A coluna NS da tabela 2 trata do percentual de resultados em que não foi rejeitada a hipótese 

nula de estacionaridade ao nível de 5%, sendo o valor entre parêntesis o número absoluto dos 

resultados que representam esse percentual. A coluna S representa o percentual de resultados em que 

foi rejeitada a hipótese nula de estacionaridade. Os resultados para cada tipo de mudança avaliada 
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representam o número de testes aplicados para determinado tipo de mudança multiplicado pelo 

número de estações avaliadas. Assim, por exemplo, nas análises de estacionaridade relativas à 

tendência, foram aplicados neste estudo 3 testes em 26 estações, resultando num total de 78 resultados 

para análise de tendência. 

Os resultados da tabela 2 sugerem que nas vazões baixas (mínimas de 7 dias) há um número 

maior de resultados significativos para todos os tipos de mudança analisada. Já nas vazões médias e 

máximas verifica-se um número maior de resultados apontando pela não significância. 

Tabela 2 – Resumo dos resultados dos testes de estacionaridade das séries de vazões ao N.S de 5% por tipo de 
mudança: tendência, salto, variância e independência. 

 
Em uma análise exploratória de dados foram avaliados quais os comportamentos da tendência 

(crescente ou decrescente), independentemente da significância estatística desta tendência. Observou-

se que para as vazões mínimas e médias quase todos os resultados indicavam tendência crescente de 

aumento das vazões, e que para as máximas também ocorreu um número alto de resultados com 

tendência crescente, no entanto de forma menos pronunciada. 

A tabela 3 apresenta o resumo da aplicação dos 3 testes de tendência, considerando o sentido 

crescente ou decrescente e a significância estatística. Em relação às vazões mínimas, mais de 95% 

dos resultados apontam tendência crescente, destas 60% são significativas. Os resultados para as 

vazões médias e máximas são análogos ao apresentado para as vazões mínimas, tendo um número 

menor de resultados significativos, 39,44% para as vazões médias e 30,65% para as vazões máximas. 

Observa-se que não houve resultados significativos para tendência decrescente. Ou seja, há uma 

sinalização clara de uma eventual tendência de aumento do escoamento superficial na bacia, 

principalmente na faixa de vazões baixas.  

Tabela 3 – Resumo dos resultados dos testes de tendência ao N.S de 5% em função do sentido: crescente e 
decrescente.  

 
 

Os resultados da aplicação dos testes de salto na média são muito semelhantes aos resultados 

de tendência, conforme pode ser visto na tabela 4, indicando que a média pós 1990 é maior que a 

média do período anterior e que esse efeito é mais pronunciado nas vazões mínimas de 7 dias, de 

acordo com o percentual de resultados “Maiores” estatisticamente significativos. Verificou-se que 

NS S NS S NS S

Tendência 42,31(33,0) 57,69(45,0) 64,10(50,0) 35,90(28,0) 75,64(59,0) 24,36(19,0)

Salto 47,69(62,0) 52,31(68,0) 59,23(77,0) 40,77(53,0) 77,69(101,0) 22,31(29,0)

Variância 50,00(13,0) 50,00(13,0) 50,00(13,0) 50,00(13,0) 73,08(19,0) 26,92(7,0)

Independência 22,31(29,0) 77,69(101,0) 30,77(40,0) 69,23(90,0) 67,69(88,0) 32,31(42,0)

Tipo de teste

Vazões Mínimas (Q_7dias) Médias Máximas

Original Original Original

Não Significante 40,00(30,0) 100,00(3,0) 60,56(43,0) 100,00(7,0) 69,35(43,0) 100,00(16,0)

Significante 60,00(45,0) 0,00(0,0) 39,44(28,0) 0,00(0,0) 30,65(19,0) 0,00(0,0)

Total 96,15(75,0) 3,85(3,0) 91,03(71,0) 8,97(7,0) 79,49(62,0) 20,51(16,0)

Significância dos 

Teste de 

TENDÊNCIA

Vazões Mínimas (Q_7dias) Médias Máximas

Crescente Decrescente Crescente Decrescente Crescente Decrescente



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6

para os testes em que não é necessário informar o ano de corte, “Distribuition CUSUM”, “Cumulative 

Deviation” e “Worsley Lik. Ratio”, todos indicaram aumento das vazões. Esse ano estimado pelos 

testes foi principalmente no início da década de 70 ou após 2001 no caso das estações localizadas no 

rio Cuiabá.  Este aumento ocorrido após o ano de 2001 no rio Cuiabá deveu-se a entrada em operação 

da UHE de Manso, localizado no rio Manso, afluente do rio Cuiabá. 

Tabela 4 – Resumo dos resultados dos testes de salto, ao nível de significância de 5%, em função do sentido do salto 
após 1990: Maior e Menor. 

 
 

Avaliou-se o padrão espacial dos resultados dos testes desenhando as estações fluviométricas 

no mapa da bacia do rio Paraguai e efetuada uma categorização de modo a ilustrar as estações 

fluviométricas nas quais os resultados dos testes apontaram estacionaridade ou não, além de também 

sinalizar se a eventual mudança foi crescente ou decrescente (para os testes de tendência), e maior ou 

menor após 1990 (para os testes de salto - mudanças bruscas).  

As figuras 2a e 2b ilustram os resultados da análise de estacionaridade das vazões mínimas com 

7 dias de duração do teste de Mann-Kendall e Mann Whitney respectivamente. As estações 

representadas por círculo cinza são aquelas em que a hipótese nula de estacionaridade não foi 

rejeitada. Para as estações representadas por círculo azul os resultados apontaram para rejeição da 

hipótese nula no sentido crescente (tendência) ou maior (salto após o ano de corte que foi de 1990). 

Analisando as figuras observa-se que tanto na parte do planalto como na planície (pantanal) houve 

resultados apontando a rejeição da hipótese nula. Verifica-se uma quantidade considerável de 

resultados significativos nos rios Cuiabá e Jauru. Destaca-se também um comportamento de tendência 

crescente das vazões mínimas nas estações localizadas nos rios Miranda e Aquidauana, na parte mais 

baixa da bacia.  

Os mesmos mapas foram utilizados para avaliar os resultados da análise de estacionaridade das 

vazões médias e máximas. Analisando esses mapas para as vazões médias e máximas observou-se 

mudanças significativas apenas na parte alta da bacia, notadamente nos rios Cuiabá e Jauru. 

Posteriormente, realizaram-se tentativas de atribuir eventuais causas que podem ter sido fatores 

determinantes nas eventuais mudanças significativas identificadas. Inicialmente observou-se, a partir 

da visualização das séries, que o fato de grande parte delas iniciarem na década de 60 contribuiu para 

a percepção de aumento das vazões, tendo em vista que o maior ciclo de seca registrado na bacia do 

rio Paraguai foi de dez anos consecutivos de seca (1964 a 1973) e logo após esse período, a partir de 

1974, iniciou-se um ciclo de cheia (Galdino et al., 2007).  

Não Significante 42,11(48,0) 87,50(14,0) 52,29(57,0) 95,24(20,0) 69,47(66,0) 100,00(35,0)

Significante 57,89(66,0) 12,50(2,0) 47,71(52,0) 4,76(1,0) 30,53(29,0) 0,00(0,0)

Total 87,69(114,0) 12,31(16,0) 83,85(109,0) 16,15(21,0) 73,08(95,0) 26,92(35,0)

Significância dos 

Teste de SALTO 

na Média

Vazões Mínimas (Q_7dias) Médias Máximas

Maior Menor Maior Menor Maior Menor



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7

  
Figura 2a – teste Mann-Kendall (MK) para vazões mínimas 
de 7 dias. 

Figura 2b – teste Mann-Whitney para vazões mínimas de 7 
dias. 

 
Foram aplicados os mesmos testes considerando as séries a partir de 1974, período de início do 

ciclo de cheias na bacia, e verificou-se resultados análogos aos observados na tabela 2 (nos quais 

considerou-se o período total de dados) para as vazões mínimas. Já nas vazões médias e máximas 

verifica-se um número maior de resultados apontando para a não significância das mudanças 

analisadas. As maiores diferenças nos resultados foram identificadas quando se considerou o sentido 

da tendência ou do salto, observando-se que o sentido decrescente de tendência significativa nas 

vazões mínimas e médias ocorreram em um número considerável de estações, em que praticamente 

não havia casos de tendências decrescentes. Assim, eventuais comportamentos não estacionários 

podem estar associados a presença marcante de um período de grande seca ou cheia registrada na 

série. 

Os resultados obtidos a partir de séries mais longas sinalizam, contudo, como ilustrado nas 

figuras 3a e 3b, além da presença comum de ciclos interanuais de cheias e secas, que o sentido 

crescente das vazões, notadamente mínimas e médias, não pode ser desconsiderado, devendo-se 

apenas manter cautela na interpretação dos resultados de estacionaridade obtidos quando considerado 

o período total registrados das estações.  

Vale destacar, conforme apontado em Collischonn e Tucci (2007), que em uma bacia 

hidrográfica, a substituição da vegetação nativa por culturas e pastagens cultivadas sem a adoção de 

manejo adequado e práticas conservacionistas de solo normalmente aumentam a compactação da 

superfície do solo, causando redução na infiltração da água, aumento no escoamento superficial, e 

consequentemente, aumento no deflúvio da bacia. 

 
4 – CONCLUSÃO 
 

Os valores de vazões mínimas e médias registrados mais recentemente estão maiores que no 

passado, sendo, no entanto, encontradas evidências significativas deste aumento em 
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aproximadamente metade das séries de estações. Nas vazões máximas, grande parte das mudanças 

observadas não foram significativas, como também não houve um sentido de aumento ou diminuição 

predominante nas séries. Verificou-se que uma parte importante das causas do aumento nas vazões 

mínimas e médias pode estar associada ao tamanho e início dos registros nas séries, uma vez que 

muitas delas iniciam-se no ciclo de seca mais severa observado na bacia, ocorrido na década de 60. 

No entanto, mudanças no uso do solo, como as verificadas na bacia, também podem estar associadas 

a eventuais mudanças nas séries de vazões, não podendo ser desconsideradas. 

  
Figura 3a – Série de vazões mínimas de 7 dias da estação Cuiabá 
no período de 1933 a 2012. Destaque em vermelho para o ciclo 
de seca e em azul para o ciclo de cheia. 

Figura 3b – Série de vazões mínimas de 7 dias da estação Porto 
Murtinho no período de 1939 a 2013. Destaque em vermelho 
para o ciclo de seca e em azul para o ciclo de cheia. 
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