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RESUMO – No Brasil, e em particular na região Nordeste, a população nos centros urbanos cresceu 
nas últimas décadas de forma desordenada aumentando a necessidade de recursos hídricos tanto para 
consumo humano, como para atividades agropecuárias, que por sua vez, também demanda área para 
cultivo ou pastagem, o que se traduz em desmatamento e impactos devido à erosão. Além destes 
impactos humanos, estudos do IPCC mostram evidências que o regime climático vem apresentando 
mudanças ao longo das últimas décadas e isto tem reflexo direto nas atividades agropecuária. 
Observa-se que os projetos de obras hidráulicas são desenvolvidos considerando séries estacionárias 
de precipitação e vazão, que não reflete as tendências recentes. Assim, estudo sobre a tendência destas 
variáveis têm atraído atenção de várias pesquisas, principalmente através do emprego dos testes não 
paramétricos de Mann-Kendall visto ser este recomendado pela organização mundial de 
meteorologia. Neste sentido, o citado teste foi aplicado a dados de precipitação e vazão na bacia do 
rio Siriri em Sergipe e indicaram tendências de redução nas precipitações anuais das estações 
pluviométricas avaliadas. Além disso, a análise de tendência nas vazões apontou baixa alteração 
positiva, indicando praticamente a estabilidade de valores na série 
 
ABSTRACT– In Brazil, and particularly in the Northeast region, the population in urban centers has 
grown in the last decades in a disorderly way, increasing the need for water resources for both human 
consumption and agricultural activities, which in turn also demands area for cultivation or pasture , 
which translates into deforestation and impacts due to erosion. In addition to these human impacts, 
IPCC studies show evidence that the climate regime has been changing over the last decades and this 
has a direct impact on agricultural activities. It is observed that the hydraulic works projects are 
developed considering stationary series of precipitation and flow, which does not reflect the recent 
trends. Thus, a study of the trend of these variables has attracted attention from several studies, mainly 
through the use of non-parametric Mann-Kendall tests since it is one of the tests recommended by the 
world meteorological organization. In this sense, the aforementioned test was applied to precipitation 
and flow data from the Siriri river basin in Sergipe State, Brazil, and indicated trends of reduction in 
the annual rainfall of the evaluated rainfall stations. In addition, the flow trend analysis showed a low 
positive change, indicating practically the stability of values in the series. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, e em particular na região Nordeste, a população nos centros urbanos cresceu nas 

últimas décadas de forma desordenada (IBGE, 2011), o que levou a uma maior pressão sobre os 

recursos naturais, principalmente os recursos hídricos, utilizado de forma crescente e muitas vezes 

sem o devido controle, tanto para atividades agropecuárias como para consumo humano. 

As atividades agropecuárias exerceram um forte impacto sobre a floresta nativa, principalmente 

sobre a mata atlântica, visto que tanto o cultivo da cana-de-açúcar como a criação de gado requerem 

grandes áreas, dando-se preferência às planícies para a lavoura e aos tabuleiros para a criação de gado, 

o que leva a mais desmatamento (Meira, 1982; Machado, 2006). 

Desta forma, após muita exploração inadequada, decaimento da produtividade e desmatamento 

tornou-se fundamental entender melhor a interação entre as chuvas naturais, o escoamento superficial 

gerado e a carga de sedimento resultante do processo erosivo devido ao escoamento e ao impacto das 

gotas de chuva sobre a região impactada. 

Além dos impactos causados pelas atividades humanas sobre as bacias hidrográficas, estudos 

(IPCC, 2014) têm mostrado evidências que o regime climático vem apresentando mudanças ao longo 

das últimas décadas e este comportamento poderá se refletir em chuvas intensas e secas mais 

frequentes. Por sua vez, o reflexo destas mudanças climáticas se faz sentir na agropecuária. 

Em face do exposto, o estudo sobre o comportamento da precipitação e da vazão e as tendências 

que estas variáveis podem seguir têm atraído a atenção de diversos pesquisadores (Groppo et al., 

2001; Rosin et al., 2015; Alexandre et al., 2010). Este é um dos mais importantes aspectos dos estudos 

sobre mudanças climáticas (precipitação) bem como a influência antrópica sobre as bacias 

hidrográficas (vazão, temperatura, evapotranspiração). 

Observa-se que os projetos de obras hidráulicas (vertedores de barragens, canais, pontes, etc) 

são baseados em séries históricas estacionárias que não necessariamente refletem as tendências 

presentes. Além disso, a outorga de água leva como base as vazões que são sazonais e dependentes 

do uso e ocupação da área da bacia. Na presença das mudanças climáticas, estas vazões outorgadas 

poderão não ser atendidas devidamente em decorrência da redução do volume nos corpos hídricos.  

Visando analisar tendências de séries temporais foram desenvolvidas diversas técnicas e dentre 

elas os testes não paramétricos de Mann-Kendall que foi desenvolvido por Mann (1945) e 

reformulada por Kendall (1975), foi escolhido para testar a aleatoriedade contra tendência, porque 

esse procedimento tem a vantagem de não assumir qualquer forma especial para a função de 

distribuição de dados, por estas razões, é altamente recomendado pela Organização Meteorológica 

Mundial (Mourato et al.,2010; Nalley et al., 2013). 
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Em face do exposto, o presente trabalho tem como objetivo verificar a existência de tendências 

no regime de precipitação na bacia do rio Siriri (Sergipe) e o reflexo desta tendência sobre a vazão 

deste rio. Esta bacia é massivamente explorada por atividades agrícolas (cana-de-açúcar) e de 

mineração (petróleo) e é uma região produtora de açúcar e álcool cuja produção poderá ser reduzida 

na ausência de chuvas frequentes. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Área de Estudo e suas características   

 

A bacia hidrográfica do Rio Japaratuba é uma das seis bacias que compõe o Estado de Sergipe 

e, a única completamente sergipana. Tem suas nascentes na Serra da Boa Vista, entre os municípios 

de Feira Nova e Graccho Cardoso e deságua no oceano Atlântico, no município de Pirambu. O Rio 

Siriri é o principal afluente do Rio Japaratuba pela margem direita e sua sub-bacia hidrográfica está 

localizada entre as coordenadas geográficas 37o 12’ 52” O, 10° 24’20” S e 36º 54’ 22” O, 10º 45’ 

44” S, com cerca de 429 km², (Figura 1) (Aragão et al., 2014). 

A sub-bacia hidrográfica do Rio Siriri tem apresentado sinais de queda de sua qualidade 

ambiental, principalmente relacionados aos impactos sobre os recursos hídricos, como alterações de 

regime hidrológico e da qualidade das águas. Essas mudanças podem ser reflexo das atividades 

agrícolas e de extração mineral presentes na área da sub-bacia (Aragão et al., 2014). Nove municípios 

a compõem: Divina Pastora, Maruim, General Maynard, Santo Amaro das Brotas, Carmópolis, 

Pirambu, Nossa Senhora das Dores, Siriri e Rosário do Catete, sendo Nossa Senhora das Dores, Siriri 

e Rosário do Catete os maiores centros urbanos (Figura 1). 

A precipitação média anual sobre a bacia é de 1.200 mm e o período chuvoso ocorre entre os 

meses de maio e agosto (Cruz et al., 2012). O clima varia de subúmido a úmido, na região da foz do 

Rio Japaratuba, subúmido a seco, na região do médio Japaratuba, e semiárido, na região do alto 

Japaratuba. A bacia encontra-se totalmente inserida na região do Agreste Sergipano (Aragão e 

Almeida, 2009). Os solos predominantes são os Argissolos, com ocorrência de Latossolos, 

Vertissolos e Gleissolos. O uso do solo é caracterizado pela existência de áreas urbanas e rurais, polos 

industriais e intensa exploração de petróleo e de potássio, bem como a plantação de cana-de-açúcar, 

milho e a criação de gado (Cruz et al., 2012; Aragão et al., 2014). 
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Siriri no Estado de Sergipe (Fonte: Cruz et al., 2012). 

 

O teste de Mann-Kendall e Sen 

A presença de tendência positiva ou negativa é verificada com o teste de Mann-Kendall e a 

declividade da tendência linear é estimada com o teste não paramétrico de Sen (Gilbert, 1987) que 

tem a vantagem de não ser afetado por erros singulares ou outliers. 

Em linhas gerais verifica o número de elementos da série e caso seja abaixo de 10 calcula-se a 

estatística S através da Equação 1: 
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Onde n é o tamanho da série temporal, xi e xj os valores dos dados da série temporal i ej (j > i), 

respectivamente, e sgn (xj – xi) é a função do sinal: 
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A tendência será positiva caso S seja positivo, será negativa caso S seja negativa e não haverá 

tendência caso S seja igual a zero. 

Caso o número de elementos da série seja maior ou igual a 10 calcula-se a estatística S através 

da Equação 1 e posteriormente a variância via Equação 3 
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Onde P é o número de grupos vinculados ou de valores iguais, ti é o número de valores 

analisados do grupo de Pth. Se os grupos não são vinculados, este processo pode ser ignorado (Kisi 

e Ay, 2014).  

Com base nos valores obtidos, calcula-se a variável reduzida Z da distribuição normal como 

segue: 

          4 

A tendência será positiva caso Zs seja positivo, será negativa caso Zs seja negativa e não haverá 

tendência caso S seja igual a zero. 

A um determinado nível de probabilidade a hipótese nula Ho será rejeitada caso o valor absoluto 

de Zs seja maior ou igual a um S/2, onde S/2 é o menor valor de S que tem a probabilidade menor 

do que /2 de ocorrer em caso de tendência.  é o nível de significância que pode ser 10%, 5%, 1%, 

0,1%. Quanto menor o nível de significância significa que é provável a existência de uma tendência 

uniforme.  

Por outro lado, para estimar a verdadeira declividade ou coeficiente angular de uma tendência 

foi utilizado o método não paramétrico de Sen, que é utilizando onde pode ser assumido que a 

tendência é linear. Ou seja, 

BQttf )(           5 

Onde Q é o coeficiente angular e B o coeficiente linear. Para calcular o valor de Q deve-se 

primeiro calcular a inclinação de todos os pares de dados conforme Equação 6 
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onde j>k 

no qual Xj e Xk são os valores dos dados usados (j > k). Se houver apenas um ponto de 

referência em cada período de tempo, então N = n (n – 1)/2, sendo n o número de anos. 

O intervalo de confidência para dois níveis de significância =0,01 (1%) e =0,05 (5%) é 

calculado com base na Equação 7 

)(2/1 SVARZC  
         7 

Onde VAR (S) é a variância do teste S e Z1-/2 é obtido a partir da distribuição normal padrão. 
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Maiores informações sobre o método de Mann-Kendal-Sen pode ser obtido em Salmi et al. 

(2002) e Gilbert (1987). 

 

Dados utilizados 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas as seguintes informações: dados de 

precipitação diária do período 1983–2012, observados em dois postos pluviométricos – Capela (cod. 

ANA - 01037078) e Santa Rosa de Lima (cod. ANA - 1037049), além de dados de vazão diária da 

estação Rosário do Catete (cod. 50047000, ~308 km2) (ANA,2015). 

Visando avaliar a tendência ao longo do tempo da precipitação e da vazão os dados de 

precipitação da estação Capela e Santa Rosa de Lima, bem como da estação fluviométrica Rosário do 

Catete foram submetidos aos testes de Mann-Kendall e Sen. Para precipitação foram empregados 30 

anos de dados e para vazão 28 anos de dados. O procedimento foi implementado em planilha 

eletrônica que, a partir dos dados de entrada, efetua os cálculo listados anteriormente e como 

resultado, produz os itens listados na Tabela 1, a seguir, bem como os gráficos de tendência. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Como resultado, foram obtidos os valores do Zs (Mann-Kendall), que indica uma tendência 

positiva (se Zs>0) ou negativa (se Zs<0) e Qmed (Sen) que indica a declividade ou coeficiente angular 

desta tendência e este estão listados Tabela 1 ao nível de significância de 1% e 5%, como também as 

tendências estão ilustradas nas Figuras 2 e 3. 

De acordo com os resultados, pelo teste de Mann-Kendall existe uma tendência de diminuição 

dos totais precipitados anuais ao longo do período analisado, tanto para o posto Capela, com Zs=-

1,32, como para o posto Santa Rosa de Lima, só que neste caso em menor grau, Zs=-0,27. Este fato 

pode ser confirmado em termos visuais, através da Figuras 2 e 3, e em termos numéricos, através do 

coeficiente angular Qmed do estimador Sen que para ambos os postos foi negativo. Nota-se também 

uma heterogeneidade entre os dados cujo coeficiente de variação para Capela foi 0,28 e para Santa 

Rosa de Lima foi 0,23 (Tabela 1).  

Em se tratando de vazão, o estimador Mann-Kendall indica uma leve tendência positiva (Figura 

4), fato também indica pelo estimador Sen, muito embora pequeno (Tabela 1). Para estes dados nota-

se uma considerável heterogeneidade nos dados, fato confirmado através do coeficiente de variação 

que foi 0,58. Para ambos os casos (precipitação e vazão) uma série maior de dados seria necessária 

para confirmar as tendências acima levantadas. 
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Tabela 1 - Os resultados dos testes estatísticos para totais anuais de precipitação ao longo do período 1983-2012, 
bem como para as vazões médias anuais no período 1985-2012. 

Estação Tipo Zs Qmed B Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 

Capela Pluv. -1,32 -10,87 1323,57 -30,35 8,87 -25,43 5,01 

Santa Rosa de Lima Pluv. -0,27 -3,65 1334,28 -21,91 17,40 -18,11 11,90 

Rosário do Catete Fluv. 0,57 0,03 2,54 -0,07 0,15 -0,054 0,123 

 
Figura 2 - Análise das tendências anuais da precipitação no período 19832012 na estação Capela. 

 

 
Figura 3 - Análise das tendências anuais da precipitação no período 19832012 na estação Santa Rosa de Lima. 
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Figura 4 - Análise das tendências anuais da vazão no período 19852012 na estação Rosário do Catete. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os testes de Mann-Kendall e Sen indicaram tendências de redução nas precipitações anuais das 

estações pluviométricas avaliadas na bacia do rio Siriri. 

A estação de Capela mostrou tendência de reduções mais significativas nas precipitações anuais 

do que a estação Santa Rosa de Lima. 

A aplicação da análise de tendência nas vazões apontou baixa alteração positiva, indicando 

praticamente a estabilidade de valores na série. 

Estudos de tendências climáticas nesta bacia devem continuar sendo realizados à medida que 

séries mais longas sejam obtidas. 
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