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RESUMO – As mudanças climáticas e a ação antropogênica fizeram com que o modelo estacionário 

amplamente difundido na modelagem hidrológica fosse questionado. Assim, o presente trabalho visa 

fazer uma diagnóstico da série temporal de vazão do rio Jaguaribe no estado do Ceará, a fim de 

analisar sua estacionariedade pelos testes de raiz unitária de Dickey-Fuller e de Kwiatkowski–

Phillips–Schmidt–Shin, presença de tendência na série utilizando os testes não-paramétricos de 

Mann-Kendall e declividade de Sen, além de verificar se a série apresenta alguma relação com índices 

climáticos, quando decomposta pelo método da transformada de Ondeleta. A série analisada 

apresentou-se estacionaria utilizando os testes de estacionariedade, apresentando uma tendência 

positiva em relação ao tempo pelos testes não-paramétricos. Ao analisar seus modos de variação, 

pôde-se observar que a série apresenta uma forte relação com a PDO, podendo este índice climático 

ser um influenciador no regime de vazões do Ceará. 
 

ABSTRACT– The climate change and the anthropogenic actions made the stationary model broadly 

applied in hydrological modeling questioned. Thus, the present paper evaluates the river flow time 

series of the Jaguaribe river in the state of Ceará, implementing an analysis of the stationarity using 

the unit root test of Dickey-Fuller and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin, the non-parametric trend 

tests of Mann-Kendall and Sen’s slope, in addition to verifying if the series presents some relation 

with climatic indexes, when decomposed by wavelet transform method. The analyzed series was 

considered stationary using the unit root tests, showing a positive trend over time by non-parametric 

tests. When analyzing its modes of variation, it was possible to observe that the series has a strong 

relation with the PDO, and this climate index can be an influencer in the flow regime of Ceará. 

Palavras-Chave – Série temporal, tendência, estacionariedade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Devido as mudanças climáticas, principalmente o aquecimento global e as intervenções 

humanas nas bacias hidrográficas, como o uso do solo e a impermeabilização das superfícies, algumas 

suposições do modelo estacionário não são mais validas. Percebe-se que o passado não representa 

tanto o futuro como se supunha. Assim, surge a necessidade de desenvolver modelos que levem em 
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consideração a natureza não-estacionaria destas mudanças nos processos físicos naturais (Milly et al., 

2008; Serinaldi & Kilsby, 2015; Chen et al., 2017). 

Na maioria das séries temporais hidroclimatólogicas como séries de precipitação, vazão, 

temperatura entre outras, é possível verificar a presença de periodicidades e tendências. A não 

estacionariedade pode ser comumente associada a presença de uma componente de tendência, assim, 

destaca-se que esta pode ter um efeito importante em séries não-estacionárias (Chen et al., 2017). 

Desta forma, compreender estas componentes nas séries temporais é importante para a modelagem 

de séries não-estacionárias. 

Na econometria são comuns o uso de teste de não-estacionariedade, como os propostos por 

Dickey and Fuller (1979), Kwiatkowski et al. (1992), entre outros, porém estes testes de 

estacionariedade são pouco utilizados nos campos da hidrologia, meteorologia e ciências ambientais. 

Modarres & Ouarda (2014) utilizaram o teste de raiz unitária de Dickey-Fuller (ADF) e o teste de 

Phillips - Perron para verificar a estacionariedade em índices climáticos e de seca. Karamouz et al. 

(2015) verificaram a estacionariedade de uma série de precipitação utilizando o teste ADF. Zhao & 

Chen (2015) aplicaram o teste ADF para analisar estacionariedade de séries de escoamento anuais 

para quatro estações hidrológicas. 

No âmbito da analise de tendência, o teste de Mann-Kendall tem sido amplamente utilizado 

para avaliar sério hidroclimatólogicas. Silveira et al. (2016) aplicaram o método de Mann-Kendall-

Sen para avaliar a tendência em séries de precipitação e temperatura na bacia do São Francisco. 

Para avaliar estas séries não-estacionárias, podem ser utilizados as metodologias não-

paramétricas, como a análise de ondeletas, que é considerada uma ferramenta para funções que 

variam no tempo. Souza Filho & Lall (2003) realizaram uma análise de ondeletas na vazão do Orós 

que mostrou decomposição com eventos interanuais (3-6 anos) e interdecadais (12 anos). Pasquini & 

Depetris (2007) utilizaram transformada de ondeleta contínua para verificar periodicidades em dados 

de vazão em diversos rios da América do Sul. Nalley et al. (2016) fez o uso da transformada de 

ondeleta contínua para avaliar as características temporais de vazões e de índices climáticos em 

Quebec (Canada). 

Visando diagnosticar os diversos componentes presentes em uma série temporal de vazão, este 

trabalho tem como objetivo identificar a performance de teste estatísticos utilizando dois testes de 

estacionariedade (ADF e KPSS), que são amplamente usados no ramo da econometria; avaliar a 

tendência da série utilizando o teste de Mann-Kendall e a declividade de Sen, e decompor a série em 

modos de variação; e verificar se existe alguma ligação entre a séries temporal e índices climáticos, 

como a Oscilação Decadal do Pacifico (PDO). 

2. METODOLOGIA  

 

2.1. Dados e local de estudo 

Os dados fluviométricos utilizados foram obtidos no site da Agência Nacional de Águas (ANA) 

www.ana.gov.br no Sistema de Informações Hidrológicas (HIDROWEB). O posto utilizado foi o do 

Iguatu (Tabela 1), referentes a fluviometria mensais dos anos 1912-2016. O preenchimento das falhas 

do posto foi feito utilizando o modelo SMAP. A PDO foi retirada no site do “National Oceanic and 
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Atmospheric Administration” (https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/list/). A PDO 

utilizada é uma série mensal que varia entre os anos 1948 a 2016. 

Tabela 1 - Dados do posto fluviométrico 

Código Nome Sub-Bacia Munícipio Responsável Latitude Longitude 

36160000 Iguatu Rio Jaguaribe (36) Iguatu ANA -6 22’ -39 17’ 
 

Figura 1 - Localização da bacia do Iguatu. 

 

 

2.2. Testes de Estacionariedade 

O conceito de estacionariedade está sendo bastante explorado no estudo de series temporais 

hidrológicas, principalmente devido a mudança do clima global. Estacionariedade pode ser definida 

como uma variável no sistema que varia aleatoriamente em volta de uma média constante. Desta 

forma, uma variável hidrológica tem uma função densidade de probabilidade (fdp) que não varia com 

o tempo. Essa função é estimada a partir de dados históricos e pode ser usada para a modelagem e 

operação de sistemas de recursos hídricos (Milly et al., 2008; Bayazit, 2015). 

2.2.1. Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

O teste de Dickey Fuller (Dickey & Fuller, 1979) é um teste de hipótese de raiz unitária bastante 

difundido na econometria e ele se baseia na seguinte regressão: 

∆𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑦𝑡−𝑖 + 휀𝑡

𝑚

𝑖=1

                                                                (𝟏) 
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Onde 𝛽1 é o intercepto; 𝛽2 o coeficiente de tendência; 𝛿 é o coeficiente de presença de raiz unitária e 

m o número de defasagens. 

Após feita a regressão, é realizado a comparação das estatísticas obtidas com os valores críticos 

tabelados. 

2.2.2. Teste Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) 

O teste KPSS (Kwiatkowski et al., 1992) é uma alternativa para o uso do teste ADF em que é 

considerada a inversão da hipótese nula presente no teste anterior, tornando-o, assim, rigorosamente 

um teste de estacionariedade. 

𝑦𝑡 = 𝑑𝑡 + 𝑟𝑡 + 휀𝑡                                                                                                                  (𝟐) 

Onde 𝑑𝑡 é uma tendência determinística; 𝑟𝑡 é um passeio aleatório e 휀𝑡 é um processo de erro 

estacionário. 

2.3. Análise de Tendência 

A presença de uma componente de tendência em séries temporais pode ser detectada por 

diferentes testes estatísticos. Estes envolvem dois tipos de erros: Erro tipo I (rejeita a hipótese nula 

𝐻0) ou Erro tipo II (não rejeita a hipótese nula 𝐻0). A hipótese nula (𝐻0) é que não existe tendência. 

Os testes serão aplicados para um nível de significância de 0,05, comumente adotado na literatura 

(Bayazit, 2015). 

2.3.1. Teste de Mann-Kendall 

O teste de Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall 1975) é um teste não paramétrico amplamente 

utilizado em séries temporais hidrológicas e ambientais para localizar a presença de tendências 

monoatômicas.  O teste de Mann-Kendall é calculado por: 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑋𝑗 − 𝑋𝑘)                                                                                             (𝟑)

𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1

 

Com 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {

1         𝑖𝑓 𝑥 > 0
0         𝑖𝑓 𝑥 = 0
−1      𝑖𝑓 𝑥 < 0

                                                                                               (𝟒) 

2.3.2. Teste de Sen’s Slope 

O teste da declividade de Sen’s (Sen, 1968) é utilizado complementar ao teste de Mann-Kendall,  

verificando a magnitude da tendência. O teste calcula a declividade e o intercepto de acordo com o 

método de Sen’s. A declividade é calculada por: 

𝑑𝑘 =
𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

𝑗 − 𝑖
                                                                                                                         (𝟓) 

A declividade de Sen’s é calculada como sendo a mediana de todas as declividades e os 

interceptos são calculados para cada passo de tempo (t), como na equação: 
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𝑎𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑏𝑡                                                                                                                          (𝟔) 

2.4. Ondeletas 

A transformada de ondeleta é amplamente aplicada para identificar diferentes modos de 

variação em uma série temporal. Existem diferentes tipos de ondeletas, entretanto, a mais aplicada 

para capturar variabilidade temporal em múltiplas escalas em estudos hidrológicos é a ondeleta de 

Morlet, pois esta apresenta uma melhor resolução no dominio tempo-frequencia (Agarwal et al., 

2016). A função da transformada de ondeleta 𝜓(𝑡) é definida matematicamente por: 

∫ 𝜓(𝑡)𝑑𝑡 = 0                                                                                                                   (𝟕)
+∞

−∞

 

A transformada de ondeleta decompõem a série temporal em diferentes escalas por meio da 

análise de frequência. A transformada pode ser dividida em sua parte real e parte imaginária. A 

ondeleta mãe pode ser descrita por: 

𝜓(𝑡) = 𝜋−1/4𝑒𝑖𝜔𝑡𝑒−𝑡2/2                                                                                                     (𝟖) 

A transformada de ondeleta de Morlet da série temporal (𝑥𝑡) é definida pelas convolução da 

série temporal com as ondeletas filhas criadas pela translação no tempo por 𝜏 e escalonamento 𝑠 da 

ondeleta mãe, como descrito na equação abaixo: 

𝑊𝑎𝑣𝑒 (𝜏, 𝑠) = ∑ 𝑥𝑡

1

√𝑠
𝜓∗(

𝑡 − 𝜏

𝑠
)

𝑡

                                                                                 (𝟗) 

A potência da ondeleta em determinada escala pode ser estimada pelo valor absoluto ao 

quadrado da transformada de ondeleta é dada por: 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟(𝜏, 𝑠) =
1

𝑠
 . |𝑊𝑎𝑣𝑒 (𝜏, 𝑠)|2                                                                                 (𝟏𝟎) 

Utilizando o conjunto de equações apresentados, a série temporal de vazão do Orós foi separada 

em 4 modos de variação para análise e comparação com os modos de variação dos índices climáticas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1. Avaliação dos testes de estacionariedade 

Foram aplicados dois testes de estacionariedade na série temporal de vazão, cujos os resultados 

estão apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2 - Resultado dos testes de estacionariedade. 

Teste Hipótese Nula Versão do teste Estatística 

do teste 

Valor crítico 

a 5% 

ADF A série temporal 

tem uma raiz 

unitária 

Sem intercepto ou tendência -5.788178 -1,95 

Com intercepto -5.799041 -2,86 

Com intercepto e tendência  -5.792426 -3.41 

KPSS A série temporal 

é estacionaria 

Com intercepto 0,1787015 0,463 

Com intercepto e tendência  0,1777275 0,146 
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Para todas as versões do teste ADF, ocorre a rejeição da hipótese nula de não estacionariedade 

adotando o valor crítico de 5%. O teste KPSS rejeita a hipótese nula de estacionariedade para a versão 

com intercepto e tendência, entretanto aceita a hipótese nula de estacionariedade para a versão apenas 

com o intercepto. Como os resultados rejeitam, na maioria dos testes, a hipótese nula de não 

estacionariedade, a série será considerada estacionária. 

3.2. Análise de Tendência 

A tendência foi avaliada pelo método de Mann-Kendall para a série de vazão mensal do Orós 

e para o resíduo da série, quando feita a decomposição da série pelo método de ondeletas. Em ambos 

os casos, o teste indicou um p-value menor que 0,05, ou seja, a série e seu resíduo indicam a presença 

de tendência. Verificando a variável Z, obteve-se um valor positivo para a análise da série, indicando 

uma tendência positiva, entretanto ao analisar o resíduo, a série apresenta uma tendência negativa. 

Ao realizar o teste de inclinação de Sen’s para identificar a magnitude da tendência, observa-se 

que a série apresenta uma declividade positiva ao longo do tempo, porém o seu resíduo apresenta 

uma declividade negativa, confirmando o resultado da analise pelo teste de Mann-Kendall. A 

presença desta dicotomia na análise da mesma série temporal é um forte indicio da mudança do clima.  

3.3. Estudo dos modos de variação 

A série temporal foi decomposta nos seguintes modos de variação: 2-8 anos, 16-24 anos, 30-50 

anos e acima de 50 anos, que, para o presente estudo, foi considerado como o resíduo da série. A 

banda mais representativa da decomposição, quando feita uma análise da variância, é a de 2-8 anos, 

representado aproximadamente 69% de toda a série temporal. 

A série foi comparada com a Oscilação Decadal do Pacífico, a fim de observar relações com 

este índice climático. A PDO foi decomposta nas mesmas bandas da série de vazão, como mostra a 

Figura 3. Para a bandas de 16 a 24 anos, após os anos 70, pode-se observar que a curva da PDO tem 

picos de aproximadamente 5 anos antes dos picos de vazão, mostrando que esse índice climático pode 

ter uma clara relação com o regime de vazão do semiárido cearense. Para as bandas de 30 a 50 anos 

e acima de 50 anos (considerado resíduo da série), pode-se também observar uma relação com o 

índice climático. Embora, não se tenha picos tão acentuados com o da PDO, observa-se uma relação 

de quando há o aumento da PDO as vazões reduzem e vice-versa. 
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Figura 2 - Decomposição da série de vazão por ondeletas. 

 

Figura 3 - Comparação dos modos de variação entre a série de vazão e a PDO. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou realizar um diagnóstico acerca do regime de vazões do Rio 

Jaguaribe, utilizando como dado de entrada a estação de Iguatu no estado do Ceará. Ao analisar a 

série temporal com testes de estacionariedade, verificou-se que a mesma apresentou um 

comportamento estacionário, podendo indicar que exista algum indicio de componente determinístico 

presente na mesma. A série apresenta uma tendência crescente, entretanto, o resíduo da série 

apresentou uma tendência negativa, indicando que esta variabilidade que a série apresenta pode estar 

ligada com a mudança do clima. Por fim, foi comparada a série decomposta de vazão com a Oscilação 

Decadal do Pacífico, onde pode-se observar que este índice climático apresenta uma relação com o 

regime de vazões da região de estudo. 
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