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RESUMO: A relação entre os sistemas hidráulicos e os acelerados processos de urbanização 

nem sempre acontecem de forma harmoniosa. Esses sistemas são projetados partindo do 

pressuposto de que os regimes de precipitação e vazão são estacionários. Entre os dados 

necessários para a realização de um projeto de drenagem urbana estão os dados provenientes 

do comportamento pluviométrico da região em questão. O regime pluviométrico é suscetível 

adversas transformações devido a fatores de variabilidade e mudanças climáticos e a fatores 

antrópicos, gerando alterações que possam gerar a necessidade de revisão nos projetos desses 

sistemas. O presente trabalho tem o intuito de analisar as séries de precipitação em quatro 

municípios do Estado de Sergipe: a capital Aracaju, Itabaiana, Lagarto e Estância, que são as 

maiores cidades situadas fora da Grande Aracaju. Foram aplicados testes estatísticos não 

paramétricos para verificar a estacionariedade e a homogeneidade das séries de total 

precipitado anual e do número máximo de dias sem chuva por ano. Foram analisadas também 

as distribuições de frequência das precipitações diárias nos períodos históricos do teste de 

homogeneidade. Como resultado, nota-se que as cidades do estudo passam por diferentes 

processos de alteração no comportamento das precipitações. 
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INTRODUÇÃO 

Por seu caráter aleatório e consequente incerteza em sua previsão, os fenômenos 

naturais sempre intrigaram o meio científico. Os sistemas urbanos de drenagem estão 

interligados a esta problemática já que seu bom funcionamento depende de estimativas da 

chuva de projeto para compor a base de cálculo do sistema. Portanto, mensurar e entender o 

comportamento da série de precipitação de uma região é de fundamental importância. 

 Séries temporais de precipitação podem sofrer diversas alterações no decorrer dos 

anos, devido a diversos fatores, dentre eles: a ocorrência de ciclos, saltos, crescimentos ou até 

decrescimentos, também conhecidos como tendências (NAGHETTINI & PINTO, 2007). 

 Alguns estudos demonstram as alterações do comportamento temporal das chuvas, 

como nas cidades de Fortaleza (SABÓIA,1999) e de Belo Horizonte (NUNES et al., 2015), 
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bem como no Sul do Brasil (MANKE et al., 2015). Aliado a este fato, o crescimento das 

cidades também impacta o funcionamento do sistema de drenagem, diminuindo sua eficiência 

devido ao aumento das áreas impermeáveis do solo urbano. No Estado de Sergipe, entre 1941 

e 2012, foram registradas cerca de 40 ocorrências de enxurradas, 21 registros de inundações e 

11 de alagamentos (UFSC, 2013). No período chuvoso de 2015, os alagamentos causaram 

prejuízos em 6 municípios (SOUZA, 2015).  

Este trabalho tem como objetivo analisar as mudanças no regime pluviométrico em 

algumas cidades do Estado de Sergipe: a capital Aracaju e as cidades de Itabaiana, Lagarto e 

Estância, as maiores situadas fora da Grande Aracaju. 

METODOLOGIA 

 Neste estudo foram utilizadas as séries históricas de precipitação diária de quatro 

postos situados nas cidades de Aracaju, Lagarto, Itabaiana e Estância, cujos dados são 

mostrados na Tabela 1, obtidos na plataforma Hidroweb (ANA, 2017) da Agência Nacional 

de Águas (ANA).  

Tabela 1: Dados dos postos pluviométricos 

Código Nome da estação Bacia hidrográfica Latitude Longitude Período 

01037004 Aracaju 
Rio Sergipe 

10°55’00” S 37°03’00” W 1951-2016 

01037019 Açude Itabaiana 10°39’10” S 37°11’34” W 1913-1985 

01037025 Lagarto 
Rio Piauí 

10°55’00” S 37°40’00” W 1921-1987 

01137017 Estância 11°16’00” S 37°26’35” W 1945-2016 

Fonte: ANA (2017) 

 A partir da precipitação diária, foi determinada a precipitação acumulada mensal em 

cada posto. Para os meses em que não foi possível acumular as precipitações diárias em 

virtude de falhas nos registros, o valor da precipitação mensal foi determinado método da 

ponderação regional, sugerido por Bertoni e Tucci (2004). 

Foram, então, construídas as séries da precipitação acumulada anual e da sequência 

máxima de dias sem chuva por ano (MDSC). Para verificar estatisticamente se há tendências 

nessas séries, foram aplicados dois testes não paramétricos. Um dos testes é o de 

estacionariedade de Spearman, que avalia a existência de tendências a partir da correlação 

entre a ordem de classificação dos elementos de uma amostra e o índice de tempo 

(NAGHETTINI & PINTO, 2007). Outro teste aplicado é o de homogeneidade de Mann e 

Whitney, que avalia se os dados de uma sub-amostra apresentam, consistentemente, ordem de 

classificação diferente da ordem de classificação dos elementos de outra sub-amostra 

(NAGHETTINI & PINTO, 2007). Para a aplicação do teste de homogeneidade, a amostra de 
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cada posto foi subdividida em duas sub-amostras de tamanhos N1 e N2, cada uma delas com, 

pelo menos, 20 elementos, sendo a sub-amostra N2 maior que N1. 

 A fim de se avaliar se a possível tendência da série de chuva anual é devida a 

alterações em alguma estação específica do ano, foram determinados, em cada posto e para 

cada sub-amostra do teste de homogeneidade, os valores médios da precipitação acumulada 

em cada mês, no trimestre mais seco e no semestre mais úmido. 

O aumento da intensidade das precipitações contribui para sobrecarregar os sistemas 

de drenagem urbana. Assim, foi determinada a distribuição de frequência das precipitações 

diárias em cada posto para cada sub-amostra do teste de homogeneidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a coleta dos dados, realizaram-se testes de estacionariedade e homogeneidade 

para os dados de precipitação anual e MDSC, possibilitando a percepção de tendências nas 

respectivas séries. A Tabela 1 mostra os resultados obtidos nos testes. 

Tabela 1 - Estacionariedade e Homogeneidade para os postos estudados 

 
Fonte: Autores. 

Percebe-se que a série de precipitação anual é estacionária apenas para Aracaju. Nos 

demais postos, a precipitação anual apresenta tendência (acréscimo ou decréscimo). Os testes 

de homogeneidade confirmaram os resultados dos testes de estacionariedade. 

A tendência de acréscimo ou de decréscimo da série de precipitação acumulada anual 

pode ser observada nas Figuras 3 a 6, nas quais também são apresentadas, para cada posto, o 

valor médio das precipitações acumuladas mensais, do trimestre mais seco e do trimestre mais 

úmido nos períodos dos testes de homogeneidade.  

Os resultados demonstram haver pouca variação nas precipitações em Aracaju, sendo 

a maior variação observada para o trimestre mais úmido (-13,1%). Em Itabaiana nota-se uma 

diminuição das precipitações, notadamente no trimestre mais úmido (-20,6%) e no trimestre 

mais seco (-23,1%). Nas cidades de Estância e Lagarto, as precipitações aumentaram, 

principalmente no trimestre mais úmido, em que o acréscimo chega a 70%. 
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Figura 3 - Média da precipitação acumulada para o posto Aracaju 

 

Fonte: Autores 

Figura 4- Média da precipitação acumulada para o posto Açude Itabaiana

 
Fonte: Autores 

Figura 5 - Média da precipitação acumulada o posto Estância 

 

Fonte: Autores 

Figura 6 - Média da precipitação acumulada para o posto Lagarto 

 

Fonte: Autores 
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A série de MDSC é estacionária em todos os postos e homogênea em Aracaju, 

Estância e Lagarto. Isso indica que, embora o total de chuva anual tenha aumentado ao longo 

do período histórico em Lagarto e Estância, e diminuído em Itabaiana, não houve alteração 

significativa nos maiores intervalos de estiagem em cada ano nesses municípios. 

A distribuição de frequência relativa da precipitação diária para cada posto nos 

períodos analisados no teste de homogeneidade é mostrada na Tabela 2.  

Tabela 2 - Distribuição de frequência relativa da precipitação diária nos períodos do teste de homogeneidade 

Estação Período 

Classes de precipitação diária (mm) 

0- 

10 

10- 

20 

20-

30 

30-

40 

40-

50 

50-

60 

60-

70 

70-

80 

80-

90 

90-

100 

100-

120 
>120 

Aracaju 
1951-1980 72,2% 13,5% 5,2% 3,4% 2,1% 1,1% 0,7% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 

1981-2015 78,2% 12,1% 4,7% 1,9% 1,3% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 

Açude 

Itabaiana 

1914-1946 72,7% 20,4% 4,2% 1,3% 0,6% 0,4% 0,3% 0,1% 0% 0% 0% 0% 

1947-1980 67,7% 26,5% 4,2% 1,1% 0,1% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0,1% 

Lagarto 
1920-1953 76,3% 18,1% 3,2% 1,2% 0,7% 0,3% 0,3% 0% 0% 0% 0% 0% 

1954-1999 68,1% 18,0% 7,9% 2,9% 1,6% 0,8% 0,4% 0,2% 0,1% 0% 0% 0% 

Estância 
1944-1974 76,0% 13,8% 5,1% 2,4% 1,3% 0,8% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0% 0,1% 

1975-2006 59,3% 22,7% 8,3% 4,3% 1,9% 1,2% 0,7% 0,6% 0,5% 0,2% 0,1% 0,2% 

Fonte: Autores 

Confrontando os resultados da análise de tendência com a distribuição de frequências, 

percebe-se que as cidades analisadas no estudo estão passando por processos diferentes de 

alteração das precipitações. Na capital Aracaju, embora não seja notada alteração significativa 

na precipitação acumulada anual, percebe-se um aumento na ocorrência de precipitações mais 

brandas (até 10 mm diários) e uma diminuição da ocorrência de intensidades acima de 20 mm 

diários. Em Itabaiana, onde a série de precipitação tem tendência de queda, não há uma 

variação marcante na frequência relativa das classes, com diminuição dos eventos de 

precipitação até 10 mm diários e entre 40 e 120 mm diários, além do aumento da frequência 

para as classes de 10 a 20 mm e superiores a 120 mm diários. 

Em Lagarto e Estância, nota-se tendência oposta, ou seja, diminuição das intensidades 

mais fracas (até 10 mm diários) e aumento das intensidades maiores que esta, com aumentos 

mais expressivos em Estância. Nessas cidades, aumenta não apenas o total precipitado anual, 

como também a ocorrência de chuvas muito intensas. 

CONCLUSÕES 

O estudo analisou a alteração nas precipitações registradas em quatro municípios 

sergipanos, buscando verificar não apenas a tendência de aumento ou de diminuição das 

precipitações acumuladas, mas também a alteração nas precipitações diárias. Para os sistemas 
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de drenagem, a situação de aumento não apenas do total precipitado como também da 

intensidade é a de maior impacto sobre o desempenho dos sistemas de drenagem. 

Na cidade de Aracaju, por esta apresentar estacionariedade e homogeneidade na 

precipitação, o sistema de drenagem urbana está sujeito a estresses cíclicos. Em Itabaiana, o 

sistema de drenagem tende a não apresentar alívio, pois embora os valores médios de 

precipitação sofram tendência de decréscimo, vem aumentando a frequência de chuvas diárias 

para algumas faixas de intensidade, com registros de precipitações diárias acima de 120 mm. 

Em Lagarto e em Estância, seus sistemas de drenagem tendem a ser cada vez mais solicitados. 

Nessas cidades nota-se aumento tanto da concentração das precipitações quanto do total 

acumulado, principalmente no trimestre mais úmido.  

Os sistemas de drenagem urbana, ao longo do tempo, são cada vez mais solicitados em 

virtude do próprio processo de urbanização, marcado pelo aumento da parcela impermeável 

do solo. Na medida em que esse processo ocorre em concomitância com o aumento da 

intensidade e do acumulado de precipitação, fica ainda mais intensa a solicitação dos sistemas 

de drenagem dos municípios estudados, o que tende a elevar a frequência de falhas. Nota-se 

também a inadequação de se considerar estacionárias as séries de chuva para fins de 

dimensionamento das estruturas de drenagem nessas cidades.  
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