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RESUMO 
Objetivou-se identificar as possíveis tendências em séries históricas de precipitação para 
o município de Pelotas-RS. Para tal identificação foram aplicados a análise de regressão 
e o teste de Mann-Kendall. Foi idenficado uma tendência significativa no aumento da 
precipitação total anual e da precipitação total anual do 2° e 4° trimestre. Já no 1° e 3° 
trimestre do ano não foi identificado nenhuma tendência significativa. 
Palavras-chave: Chuva; Mudança climática; Testes estatísticos. 

 
ABSTRACT 

The objective was to identify the possible trends in historical series of precipitation for the 
municipality of Pelotas-RS. Regression analysis and the Mann-Kendall test were applied 
for this identification. A significant trend was identified in the increase of total annual 
precipitation, and of the total annual precipitation of the 2nd and 4th quarter, while in the 
1st and 3rd quarter of the year no significant trend was identified. 
Keywords: Rain; Climate change; Statistical tests. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo KARL et al. (1996), o aquecimento global influencia na variação da 

distribuição da precipitação na superfície do planeta, podendo aumentar ou diminuir a 

ocorrência de chuva em determinadas regiões, acarretando no aumento dos eventos de 

secas e de cheias mais severas e prolongadas. 

A análise da tendência de séries históricas de precipitação é uma das técnicas 

empregadas para se definir a ocorrência de mudança climática local, proporcionando a 

avaliação de seus impactos sobre as bacias hidrográficas, e consequentemente, sobre a 

sociedade (SANTOS et al., 2009; SILVA, 2013).  

A tendência climática é uma mudança caracterizada por um suave acréscimo ou 

decréscimo nos valores médios no período de registro (BACK, 2011). Dessa maneira, 

testes não paramétricos são os mais empregados pelos pesquisadores para avaliar a 

tendência das precipitações, como por exemplo, o teste de Mann-Kendall (FECHINE; 



 
GALVÍNCIO, 2010).Outro método também bastante aplicado para a avaliação de 

tendência é realizado através de análise de regressão.  

Corroborando ao exposto, o objetivo do presente trabalho foi detectar as possíveis 

tendências climáticas anuais na série de precipitação pluviométrica para a cidade de 

Pelotas – RS, empregando a análise de regressão e o teste não-paramétrico de Mann-

Kendall. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente estudo foram utilizados dados de precipitação obtidos 

da Estação Pluviométrica Ponte Cordeiro de Farias (3152016), localizada na cidade de 

Pelotas-RS (latitude 31°57’ S e longitude 52°46’ W), com 44 anos de observações 

referentes ao período de 1965 a 2015, sendo que alguns anos foram descosiderados 

(1983, 1998, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2012), devido a existência de falhas nos dados, 

por defeitos do aparelho ou devido à ausência do observador que coleta tais informações. 

O critério utilizado para tal processo foi desconsiderar os anos que tivessem 30 dias de 

falhas com o auxílio de um aplicativo computacional denominado “System of Hydrological 

Data Acquisition and Analysis” (SYHDA) (BESKOW et al., 2013).  A Estação Pluviométrica 

em questão é operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e seus dados são 

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA).  

Conforme BACK (2001), a análise de regressão é bastante aplicada para indicar as 

alterações climáticas por meio do teste de significância do coeficiente angular (a), sendo 

considerado a equação da reta. O teste em questão, consiste em estabelecer o intervalo 

de confiança do coeficiente angular, sendo que este intervalo só possui tendência 

significativa quando não inclui o valor zero, ou seja, apresentando apenas valores 

positivos. 

 O segundo teste aplicado foi o de Mann-Kendall, o qual foi proposto inicialmente por 

SNEYRS (1975). Primeiramente, os dados da série histórica em estudo são ordenados a 

partir do primeiro ano de observação até o último ano. O valor de Yi, para cada tempo ti, é 

comparado com todos os outros dados coletados no tempo tj (j > i) consecutivos (SILVA, 

2011). Posteriormente, é realizado o cálculo da estatística S de Mann-Kendall levando em 

consideração os seguintes critérios: 

 



 

 

 

 

 

Séries históricas com grande número de termos (n), sob a hipótese nula (Ho) de 

ausência de tendência verdadeira, acabam apresentando S de distribuição normal com 

média (s) zero e variância (SILVA, 2011; BACK, 2001) conforme a Eq. (3). 

 

 

 

Para o teste de significância estatística de S para a hipótese nula, é utilizado um 

teste bilateral, a qual pode ser rejeitada para grandes valores da estatística z (SILVA, 

2011; BACK, 2001), conforme a análise abaixo: 

 

 

 

Após a obtenção da análise da estatística z, é realizada a decisão final de aceitar 

ou rejeitar Ho, isto é, pode-se confirmar a hipótese de estabilidade dos dados ou rejeita-la 

a favor da hipótese de existência de tendência nos dados (SILVA,2011). Vale ressaltar que 

o sinal da estatística z indica se a tendência é crescente (z > 0) ou decrescente (z < 0). 

Toda a análise estatística dos dados do presente estudo foram organizados e 

tratados em planilhas do programa Microsoft Excel, com o auxílio da extensão XLSTAT, o 

qual funciona como complemento do software em questão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 
Na tabela a baixo são mostrados os resultados referentes ao teste de Mann-

Kendall e a análise de regressão, em relação a precipitação anual e também aos 

trimestres dos anos em estudo.  

 

Tabela 1 - Resultados do teste de Mann-Kendall e da análise de regressão 

Variável analisada Teste não-paramétrico Análise de regressão 
 Teste de  

Mann-Kendall Tendência Coeficiente angular 
Intervalo de  

confiança (95%) 

Precipitação anual 0,082 +S (1) 2,9945  0,161 a 0,455 

Precipitação total 1° trimestre -0,049      ST (2) -0,2808 -0,344 a 0,278 
Precipitação total 2° trimestre 0,203 +S  3,6323 0,042 a 0,629 
Precipitação total 3° trimestre -0,150   ST -2,1476 -0,535 a 0,071 
Precipitação total 4° trimestre 0,063 +S 1,7906   0,115 a 0,497 
(1) Tendência Positiva  

(2) Sem tendência 

 

Pela análise de regressão (Figura 1) é possível perceber que há tendência 

significativa no aumento da precipitação total anual. Analisando os resultados obtidos pelo 

teste de Mann-Kendall, foi possível observar que há tendência positiva (Figura 2) na 

precipitação total anual, fato este que é elucidado por BLAIN (2009), que detectou 

tendência positiva de precipitação para o município de Pelotas, utilizando a técnica da 

máxima verossimilhança, no período de 1948 a 1976 e 1977 a 2005, sendo que o período 

analisado no presente estudo (1965 a 2015) é contemplado na análise em questão. 

Observando os resultados obtidos quando analisado os dados por trimestre, constatou-se 

que a tendência só é significativa (Figura 3 e 5) e positiva (Figura 4 e 6) no 2° e 4° 

trimestre. 

 

  

Figura 1: Precipitação total anual (regressão         Figura 2: Precipitação total anual (Mann- 
               linear)                                                                      Kandall) 
 



 

  

Figura 3: Precipitação total no 2° trimeste             Figura 4: Precipitação total no 2° trimeste  
               (regressão linear)                                               (Mann-Kendall) 

 

  

Figura 5: Precipitação total no 4° trimeste             Figura 6: Precipitação total no 4° trimeste  
               (regressão linear)                                                  (Mann-Kendall) 

 

Segundo estudos de BERLATO et al. (1995), onde foi analisado dados de 

precipitação de 17 locais do Rio Grande do Sul, não foi detectado tendência de logo prazo 

na precipitação total anual, sendo que as reduções e incrementos que foram identificados 

em curto período, provavelmente se referem à flutuação da precipitação pluvial. Todos 

estas pesquisas e análise de dados mostram que grande maioria das alterações têm 

caráter regional, ou seja, não estão ligadas a uma mudança global do clima (BACK, 

2001). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados finais adquiridos, foi possível observar que a precipitação 

total anual apresentou tendência crescente dentro do período em análise, porém quando 

realizado os testes por trimestre, somente a precipitação do 2° e 4° trimestre apresentam 



 
tendência crescente. Também foi possível observar que existe uma concordância entre os 

resultados obtidos, dessa maneira, ambos os métodos se mostram apropriados para 

serem aplicados em estudos referentes a identificação de tendências de séries de 

precipitação. 
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