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INTRODUÇÃO

• O estudo do comportamento da vazão de um curso d’água é
de suma importância

• Secas e cheias;

• Gestão dos recursos hídricos, outorgas;

• Dimensionamento de obras hidráulicas;

ROSSI e THEBALDI, (2017) 



INTRODUÇÃO

• Cheias

• Estudos de inundações;

• Aspectos hidrológicos e hidráulicos;

• Projetos de estruturas hidráulicas: irrigação, controle de
inundações e geração de energia elétrica;

• Conhecimento da vazão e chuva de projeto

ROSSI e THEBALDI, (2017) 



INTRODUÇÃO

• Limitada disponibilidade temporal e espacial de dados de
vazão;

• Distribuições de probabilidade têm boa capacidade de
estimativa para pequenos conjuntos de dados;

TUCCI (2004); ARAGÃO et al. (2013) 



OBJETIVO

Conhecer a influência do comprimento e período das séries
hidrológicas, quanto à estacionariedade e independência dos
valores de vazões mínimas, médias e máximas anuais diárias,
juntamente com os de precipitação totais e máximos anuais
diários.



METODOLOGIA

Figura 1 – Localização das estações de vazão média diária (885000) e 
precipitação diária (3152016) no munícipio de Pelotas/RS 



METODOLOGIA

Série Observada 
(1965 – 2015)

Vazões máximas 
diárias anuais

Vazões médias 
anuais

Vazões mínimas 
anuais

42 séries



METODOLOGIA

Série Observada 
(1965 – 2015)

Precipitação 
máxima diária 

anual

Precipitação 
totais mensais

42 séries



METODOLOGIA

• Para a verificação de estacionariedade das séries citadas
anteriormente utilizou-se o teste não-paramétrico de Mann-
Kendall

S – Somatório de Xj – Xk

Var (S) – Variância de S
Z – Teste de Mann-Kendall



PRINCIPAIS RESULTADOS

Tabela 1 – Comportamento das Séries de Vazões Mínimas Anuais da estação 
88850000 em períodos contidos entre 1965 a 2015 

* Dentro do intervalo de confiança (0,025 ou 1,96) 



PRINCIPAIS RESULTADOS

Figura 2 - Série de vazões 
mínimas anuais de 1965 a 

1994 

Figura 3 - Série de vazões 
mínimas anuais de 1995 a 

2015 



PRINCIPAIS RESULTADOS

• Logo, as vazões mínimas presentes nesse período de tempo
aceitam as hipóteses de nulidade (H0);

• Demonstrando tendência significativa de alteração temporal
estacionariedade e independência dos dados entre duas
variáveis em análise.



PRINCIPAIS RESULTADOS

Tabela 2 – Comportamento das Séries de Vazões Médias Anuais da estação 
88850000 em períodos contidos entre 1965 a 2015 

* Dentro do intervalo de confiança (0,025 ou 1,96) 



PRINCIPAIS RESULTADOS

Tabela 3 – Comportamento das Séries de Vazões Máximas Diárias Anuais da 
estação 88850000 em períodos contidos entre 1965 a 2015 

* Dentro do intervalo de confiança (0,025 ou 1,96) 



PRINCIPAIS RESULTADOS

Tabela 4 – Ajuste de distribuição para precipitações totais anuais e 
precipitações máximas 

* Dentro do intervalo de confiança (0,025 ou 1,96) 



PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES
• A série de vazões mínimas anuais mostra-se sensível em

relação à alteração de tendência e independência
comparativamente às séries de vazões médias, e máximas
diárias anuais;

• As alterações no uso do solo podem ter contribuído para este
comportamento, visto que os valores de precipitação são
independentes e estacionários;

• Necessidade de pesquisas na bacia hidrográfica, relação com
uso e ocupação do solo.
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