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Resumo – O objetivo deste trabalho foi identificar tendências 

climáticas em séries temporais dos índices anuais de precipitação 

pluviométrica e das temperaturas máxima e mínima do ar, registradas 

em 243 localidades espalhadas pelo Brasil. Os dados aqui tratados e 

analisados foram extraídos do Instituto Nacional de Meteorologia. 

Utilizaram-se os testes estatísticos de Mann-Kendall e de Pettitt. Os 

resultados confirmam que, em geral, todos os biomas apresentaram 

ausências de tendências na precipitação, exceto em alguns locais ao 

longo dos biomas Amazônia e Cerrado que acusaram tendências 

negativas. As variáveis temperaturas mínima e máxima registraram 

tendências positivas para várias estações medidoras, exceto aquelas 

localizadas nos biomas Caatinga e Pampa, além de grande parte da 

Mata Atlântica, especialmente ao longo da costa marítima. 
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Abstract – The aim of this work was to identify climate trends in 

annual time series of rainfall and maximum and minimum 

temperatures of the air, registered in 243 locations across the Brazil. 

The data processed and analyzed were extracted from National 

Institute of Meteorology. The tests of Mann-Kendall and of Pettitt 

tests were used. The results confirm that, in general, all biomes 

presented absences of trends in precipitation, except from some 

places over the Amazônia and Cerrado biomes which showed 

negative trends. Minimum and maximum temperatures variables 

recorded positive trends for various measuring stations except from 

those located in the Caatinga and Pampa biomes, and an ample part 

of the Atlantic Forest, especially over the coastline. 

Keywords – climate variability; detection of trends; statistical 
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I.  INTRODUÇÃO 

Uma das preocupações do meio científico-acadêmico nas 

últimas décadas está direcionada às mudanças climáticas e 

suas consequências em relação a todas as implicações de 

âmbito socioeconômico e ambiental. Essas preocupações 

devem-se ao fato que o clima do planeta vem apresentando 

comportamento com variações bastante acentuadas, 

principalmente desde meados do século passado [1]. 

Neste contexto, o Painel Intergovernamental das Mudanças 

Climáticas (IPCC) revela, em seu Quinto Relatório Científico, 

que o aumento da temperatura atmosférica é inequívoco e, 

desde a década de 1970, são observadas variações nos padrões 

climáticos globais [1]. Este documento também relata que a 

temperatura média da atmosfera tem aumentado em quase 

todo o globo, com incrementos de até 2,5 °C no período de 

1901 a 2012 nas regiões sul da América do Sul, norte da 

África, centro do continente asiático e norte da América do 

Norte. Além disso, aumentos na precipitação pluviométrica 

anual de até 50 mm.ano-1.década-1 foram observados no sul da 

América do Sul e América do Norte, norte da Austrália e norte 

da Europa. Tendências negativas nessa variável foram 

observadas na África, sul dos continentes asiático e europeu, 

com diminuição de 5 a 50 mm.ano-1.década-1 [1]. 

Alguns estudos envolvendo dados anuais de temperaturas 

do ar foram realizados no sul do Brasil constatando que, no 

período de 1913 a 2006, foi registrado aumento de 0,5 °C por 

década na temperatura mínima [2]. Essa variável climática, no 

estado de São Paulo, também exibiu tendência positiva no 

período de 1951 a 2010 e no período 1890 a 2010 [3]. 

Alterações nos padrões diário, semanal, mensal, sazonal e/ou 

anual de temperaturas do ar e de precipitação podem afetar as 

mais diversas atividades humanas, principalmente, aquelas 

relacionadas à economia, ao meio ambiente, dentre outras. 

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar 

as variabilidades e identificar possíveis tendências 

significativas em séries temporais anuais de temperaturas e 

precipitações pluviométricas observadas em cidades 

espalhadas pelos principais biomas brasileiros. Para tanto, 

análises estatísticas dos indícios de alterações bruscas, foram 

realizadas por meio dos testes não paramétricos de Mann-

Kendall [4] e de Pettitt [5]. 

 

II.  METODOLOGIA E MATERIAIS 

A metodologia deste trabalho, está dividida em três partes 
sendo elas: área de estudo e medidas envolvidas,  tratamento 
de dados e análises estatísticas. 

A. Área de estudo e medidas envolvidas 

O Brasil possui uma área com aproximadamente 
8.516.767,049 km2, estando localizado entre as longitudes 
geográficas -75° e -35°, e latitudes 5° e -30°. O país possui 
206,473 milhões de habitantes, um total de 5569 municípios, 
além do Distrito Federal, distribuídos em cinco regiões 
políticas, a saber: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste. Além disso, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o país possui os seguintes 
principais biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa e Pantanal [6]. 
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Neste trabalho foram usados os dados diários de 
precipitação pluvial (Prec.) e temperaturas do ar mínima 
(T_Mín.) e máxima (T_Máx.), todos disponíveis no Banco de 
Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) [7], que 
disponibiliza dados meteorológicos na forma digital, as 
denominadas séries temporais. Atualmente, o BDMEP conta 
com 266 estações meteorológicas convencionais, com dados 
diários disponíveis a partir de 01 de janeiro de 1961 [7]. 

A Fig. 1 mostra a distribuição espacial das estações 
climáticas convencionais do INMET trabalhadas neste estudo. 
Como é possível verificar, em algumas regiões do Brasil não 
existem estações meteorológicas instaladas até o presente 
momento, como ocorre particularmente no estado de 
Rondônia, no sul dos estados do Pará e do Amazonas, além de 
algumas regiões no norte do Mato Grosso. 

 
Fig. 1. Mapa do Brasil com a localização das estações medidoras do 

INMET, nas regiões políticas brasileira, selecionadas para o presente estudo. 

 

As localidades selecionadas no presente levantamento 
somam 243, incluindo as 25 capitais dos estados. Assim, o 
levantamento realizado corresponde a 91,35% das estações 
medidoras do INMET, apresentadas em azul na Fig. 1. 

Observa-se que 22 localidades, indicadas em vermelho na 
referida figura, não puderam ser tratadas por apresentarem 
muitas falhas nas séries temporais. Essas falhas podem ter 
ocorrido devido aos seguintes fatores: quebra de equipamento, 
eventual ausência de responsável pela medição, dados 
eliminados devido ao erro de coleta, dentre outros [8]. 

O número de localidades estudadas em cada bioma 
brasileiro foi: 40 (16,47%, do total) no Bioma Amazônia, 59 
(23,28%, do total) no Bioma Caatinga, 71 (29,22%, do total) 
no Bioma Cerrado, 60 (24,69%, do total) no Bioma Mata 
Atlântica, 10 (4,11%, do total) no Bioma Pampa e 3 (1,23%, 
do total) no Bioma Pantanal. Essas diferenças se justificam 
devido às dimensões e as características intrínsecas de cada 
região política e bioma brasileiro. 

B. Tratamento de dados 

No desenvolvimento deste trabalho foram usadas planilhas 
do aplicativo Microsoft Office Excel. Assim, para as falhas 
identificadas nos dados medidos foram feitas correções usando 
o cálculo da média com grau três, isto é, calculando a média 
dos três dias anteriores ou posteriores, se os mesmos também 

não estivessem com esses erros. Para os períodos com falhas 
maiores que três dias, optou-se por calcular a média entre os 
três mesmos meses dos três anos anteriores ou posteriores, 
conforme cada caso específico. No caso de falhas maiores que 
três anos, optou-se por eliminar os dados anteriores a essas 
falhas, restando uma série de período menor que aquela 
original, porém de maior consistência de dados para serem 
tratados estatisticamente. 

C. Análises estatísticas 

Para a verificação da existência ou não de tendência numa 
determinada série temporal, optou-se por aplicar os testes não 
paramétricos de Mann-Kendall e de Pettitt. 

O teste sequencial de Mann-Kendall [4] trata-se de um 

método no qual, na hipótese de estabilidade de uma série, os 

valores devem ser independentes e a distribuição de 

probabilidade deve permanecer sempre a mesma (série 

aleatória simples) [9]. Resumidamente, utilizando um teste 

bilateral e estando a significância estatística para a hipótese 

nula, esta pode ser rejeitada para grandes valores da estatística 

)( ntU , fornecida pela equação (1): 
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Caso a hipótese seja rejeitada, existirá uma tendência 

significativa, sendo que o sinal de )( ntU  indica se a tendência 

é crescente ( 0)( ntU ) ou decrescente ( 0)( ntU ). 

Aplicando o mesmo princípio, porém no sentido oposto 

dos cálculos realizados, gera-se a estatística inversa )(*
ntU . 

A intersecção das duas curvas estatísticas, )( ntU  e )(*
ntU  

dentro dos intervalos bilaterais de 5% e 10% corresponde ao 

ponto aproximado de mudança da tendência procurada. 

O teste de homogeneidade de Pettitt [5], de maneira 

sintetizada, calcula a estatística ),( Ttu  por meio de uma 

contagem do número de vezes que um membro de uma 

amostra ( tYYY ,...,, 21 ) é maior que um membro da outra 

amostra ( Ttt YYY ,...,, 21  ), de acordo com a equação (2): 
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mudança é o valor de t  onde ocorre o máximo (ou mínimo) 

de  tK . A equação anterior permite inferir o valor crítico 

( .critK ) por meio da equação (3): 
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Para todos os cálculos envolvendo esse teste, adotaram-se 

os níveis de significância da mudança em ±5% a ±10% usando 

o valor de .critK  da série trabalhada [9]. 

Ressalta-se que é significativo utilizar de maneira 

combinada os testes de Mann-Kendall e de Pettitt, isto é, 

realizando análises gráficas e numéricas em conjunto para que 

se possa identificar e localizar quando uma possível tendência 

na série temporal passou a existir [9]. 

 

III.  RESULTADOS 

Devido à grande quantidade de informações numéricas 

obtidas, e por serem os testes de Mann-Kendall e de Pettitt os 

que possuem maiores embasamentos matemáticos e 

estatísticos, a seguir são apresentados em forma de gráficos 

alguns resultados desses testes para duas localidades 

brasileiras. Adicionalmente, serão apresentados mapas e 

tabelas contendo as distribuições de tendências inferidas para 

as quatro variáveis climáticas abordadas no presente 

levantamento. 

A Fig. 2a mostra o comportamento da T-Mín. em Belém 

(PA), revelando tendência de aumento a partir de 1992. Isso se 

justifica porque ocorreu o cruzamento das curvas  ntU  e 

 ntU*
 do teste de Mann-Kendall entre os intervalos de 

confianças em 1994. Não obstante, o ponto de mudança brusca 

de  tK  no teste de Pettitt cruzou os limites críticos de 5% e 

10% com o mínimo inferido em 1992. Apesar de essas datas 

estarem defasadas em dois anos, optou-se por confirmar que 

existe tendência positiva nessa série temporal a partir de 1992. 

A data inferida pelo teste de Pettitt foi considerada por ser um 

método estatístico melhor elaborado para a definição de data 

de ocorrência de tendência [9]. 

 

 
Fig. 2. Mapa representativo de tendências para duas das 243 cidades  

avaliadas, sendo: (a) T_Mín. em Belém e (b) Prec. em Bento Gonçalves. 

O comportamento da Prec. registrada em Bento Gonçalves 

(RS) está mostrado na Fig. 2b. Neste caso, nenhuma tendência 

foi confirmada, pois em que pese o cruzamento das curvas 

 ntU  e  ntU*
 do teste de Mann-Kendall ter ocorrido entre 

os intervalos de confianças em 1996, a curva  tK , mostrada 

no gráfico superior da figura, em nenhum momento cruzou um 

dos níveis de confiança de ±5% e ±10%. 
Com o intuito de averiguar as distribuições espaciais das 

tendências inferidas nas 243 localidades aqui estudadas, foram 
elaborados mapas dos biomas brasileiro com todas as 
variáveis climatológicas discutidas anteriormente. Esses 
mapas estão mostrados nas Fig. 3, 4 e 5. 

A Fig. 3 revela o comportamento da Prec. Em linhas 
gerais, verifica-se um elevado número de localidades com 
ausência de tendência para quase todos os biomas, em 
particular na Caatinga, no Pampa, no Pantanal e no Cerrado. 

 

 
Fig. 3. Mapa representativo da tendência climática para a Prec. nas 243 

cidades brasileiras avaliadas.. 

A Fig. 4, que corresponde à distribuição da T_Mín., revela 
uma predominância de tendências crescentes espalhadas por 
todo o país. Destacam-se os biomas Amazônia, Cerrado, no 
centro da Caatinga, no leste do Pampa e ao longo do litoral na 
Mata Atlântica, que apresentaram várias localidades com 
tendência positiva. Curiosamente várias tendências negativas 
foram registradas para essa variável climática, em particular 
na Caatinga, mais especificamente no sertão nordestino, e no 
leste do Cerrado. 

 
Fig. 4. Idem, à figura anterior, mas para a T_Mín. 

 
Observação similar ao da T_Mín. foi registrada para a 

distribuição da T_Máx., como pode ser evidenciado nas Fig. 5. 
Entretanto, destaca-se a grande ausência de tendência negativa 
para essa variável climática em todos os biomas. 
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Fig. 5. Idem, aos mapas anteriores, porém para a T_Máx. 

 
De uma forma geral, observa-se que para a os biomas 

Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica há 
predominância de tendências positivas nas variáveis 
temperaturas. No caso da precipitação pluvial e da temperatura 
mínima, observa-se que as detecções negativas, positivas e as 
ausências de tendências estão espalhadas por toda região. 

No bioma Caatinga ocorreram poucos registros de 
tendência. No caso da variável precipitação não ocorreu 
tendência em nenhuma localidade. No que se refere às 
temperaturas mínima e máxima, ocorreram algumas 
inferências de tendência negativas e positivas. 

As tendências de precipitação no bioma Cerrado são sem 
significância estatística, exceto as raras localidades que 
apresentaram aumento ou diminuição. No entanto, para as 
temperaturas observaram-se um balanço entre as tendências 
positivas e as ausências, sendo ambas bem distribuídas nesse 
bioma. 

No caso do bioma Mata Atlântica, as temperaturas 
acusaram crescimentos, em particular nas capitais e em 
localidades mais urbanizadas. No entanto, poucos locais com 
tendência foram registrados para a variável precipitação, 
destacando-se alguns locais posicionados ao sul deste bioma. 

Para o bioma Pampa, os mapas apontam para aumento da 
temperatura máxima em algumas localidades. Quanto à 
precipitação, assim como nos outros biomas aqui abordados, 
poucos locais acusaram tendência dessa variável climática. 

Na região do bioma Pantanal o número de localidades 
estudadas é muito pequeno, apenas três, sendo que em nenhum 
desses locais ocorreu tendência na precipitação. Um local 
acusou aumento na temperatura máxima e outro na mínima, e 
um local apresentou diminuição na temperatura mínima. 

 

IV.  CONCLUSÃO 

O emprego dos testes estatísticos de Mann-Kendall e de 
Pettitt, revelou que há uma concordância entre os resultados 
aqui encontrados e os de outros autores [2 e 3] quando se 
tratam as mesmas localidades, indicando que podem ser 
utilizados na identificação de tendências de séries temporais. 
Em síntese, os dados revelaram que: 

1. A precipitação pluvial foi a variável meteorológica que 
acusou o menor número de indícios de tendências, em 
particular nos biomas Pantanal, Cerrado, Pampa e Caatinga. 
Em alguns locais, como na Amazônia, verificou-se a 
existência de tendências negativas, possivelmente associadas a 
eventos El Niño e La Niña. Diante de tais evidências, se torna 
claro que nem toda região com tendência de aumento ou 
diminuição das precipitações deve, necessariamente, ser fruto 
direto de possíveis mudanças climáticas. 

2. A temperatura mínima foi a variável que apresentou 
mais vulnerabilidade aos testes estatísticos aqui empregados, 
registrando tendências de crescimento principalmente nos 
biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Algumas 
tendências negativas também foram detectadas, porém elas 
encontram-se espalhadas pelo país, o que nos leva a crer que 
deva ser contingente da ação da natureza. 

3. A temperatura máxima foi a variável meteorológica que 
registraram o maior número de tendências positivas nos 
biomas estudados, exceto em algumas localidades presentes na 
Caatinga, Pampa e parte da Mata Atlântica, especialmente ao 
longo da costa marítima. 

Com base em todas as análises conclui-se que qualquer 
possível alteração climática presente, ocorreu, ou pode estar 
ocorrendo, de forma muito lenta para ser distinguida da 
variabilidade climática interanual. 

 

V.  REFERÊNCIAS 

[1] IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. “Summary for 
Policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. C.B. Field, et al. (eds.)”. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32, 2014. 
Disponível em: <www.ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_S 

PM_FINAL.pdf>. Acesso em: 15 de Junho de 2016. 

[2] C.A. Sansigolo e M.T. Kayano, “Trends of seasonal maximum and 
minimum temperatures and precipitation in Southern Brazil for the 
1913–2006 period”. Theoretical and Applied Climatology, Vienna, vol. 
101, no. 1-2, pp. 209-216, 2010. 

[3] G.C. Blain e J. Lulu, “Absolut daily values of annual maximum and 
minimum air temperature series of the state of São Paulo, Brazil: trends, 
periodicities and associated probabilities”. Revista Brasileira de 
Meteorologia, São José dos Campos, vol. 26, no. 1, pp. 29-40, 2011. 

[4] R. Sneyers, “Sur l´analyse statistique dês séries d´observations”. 
Genève: Organisation Météorologique Mondial, OMM Note Technique. 
143, p. 192, 1975. 

[5] A.N. Pettitt, “A non-parametric approach to the change-point problem”. 
Applied Statistics, London, vol. 28, no. 2, pp. 126-135, 1979. 

[6] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “Censo 
Demográfico de 2010”. Disponível em: 
<www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>. Acesso em: 02 de Agosto 
de 2016. 

[7] INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. “Banco de Dados para 
Pesquisa e Ensino – BDMEP. 2016”. Disponível em: 
<www.inmet.gov.br>. Acesso em: 17 de Maio de 2016. 

[8] N.B. Pickering, J.W. Hansen, J.W. Jones, C.M. Wells, V.K. Chan e D.C. 
Godwin, “Weather Man: A utility for managing and generating daily 
weather data”. Agronomy Journal, Madison, vol. 86, pp. 332-337, 1994. 

[9] J.P. Penereiro, L.L.S. Martins e V.Z. Beretta, “Identificação de 
variabilidades e tendências interanuais em medidas hidro-climáticas na 
região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, Brasil”. Revista Brasileira de 
Climatologia, Curitiba, vol. 18, no. 1, pp. 219-241, 2016. 

http://www.inmet.gov.br/

