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Resumo – O objetivo deste trabalho foi identificar tendências 
climáticas em séries temporais dos índices sazonais de precipitação 
pluviométrica e temperatura média do ar, registradas em 243 
localidades brasileiras. A partir dos dados do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) foram utilizados os testes estatísticos de 
Mann-Kendall e de Pettitt. A temperatura média foi a variável em que 
se observou a maior quantidade de tendências positivas, 
principalmente durante a década de 1990, com destaque para os 
biomas Amazônia e Cerrado, e tendências negativas foram 
observadas principalmente na Caatinga e no Cerrado para as estações 
do outono, inverno e primavera. Para a precipitação, observou-se 
tendências negativas nas quatro estações do ano, nas décadas de 
1980, 1990 e 2000, e tendências positivas foram observadas na 
década de 2000 durante as estações do outono e inverno, 
principalmente na Amazônia e Mata Atlântica. 

Palavras-chave – variabilidades climáticas; detecção de 
tendências; análises estatísticas; biomas brasileiros 

 
Abstract – The aim of this work was to identify climate trends in 

time series of seasonal rainfall indexes and average air temperatures, 
registered in 243 Brazilian locations. Based on data from National 
Institute of Meteorology (INMET) Mann-Kendall and Pettitt 
statistical tests were used. The average temperature was the variable 
where the most quantity of positive trends were observed, mainly 
during 1990 decade, with highlight on Amazon and Cerrado biomes 
and negative trends were observed mainly at the Caatinga and 
Cerrado biomes during Fall, Winter and Spring. For the rainfall it 
was observed negative trends on all four year seasons on 1980, 1990 
and 2000 decades and positive trends were observed on 2000 decade 
during Fall and Winter, mainly at Amazon and Atlantic Forest. 

Keywords – climate variability; trends detection; statistical 
analyses; Brazilian biomes 

I.  INTRODUÇÃO 

Considerando os trabalhos relacionados ao tema alterações 
climáticas, os relatórios publicados pelo Painel 
Intergovernamental das Mudanças Climáticas 
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) ocupam 
posição de destaque no meio científico. De acordo com o 
Quinto Relatório Científico do IPCC, o aumento da 
temperatura atmosférica é inequívoco e desde a década de 
1970 são observadas variações nos padrões climáticos globais 
[1]. 

Neste sentido, evidencia-se que estudar as alterações 
climáticas ocorridas no passado possibilita compreender 
melhor as variabilidades inferidas no presente, além de 
subsidiar melhores averiguações no comportamento do clima 
futuro realizados por modelos que levam em consideração 
diferentes aspectos socioeconômicos, como uso da terra, 

concentrações de gases de efeito estufa, propagação de alguns 
tipos de doenças, entre outros [2]. 

No Brasil, a deficiência de uma rede observacional 
coerentemente distribuída, a falta de observações 
meteorológicas de longo prazo, além de eventuais interrupções 
nas medições observadas, são fatores limitantes para se 
estudar o clima com maior precisão. Neste sentido, para 
realizar estudos confiáveis envolvendo as séries temporais de 
variáveis climáticas deve-se aplicar e analisar métodos 
estatísticos paramétricos e não paramétricos, em particular 
esses últimos, pois eles possuem um embasamento 
matemático mais rigoroso para os modelos teóricos de 
descrição climática [3]. 

Neste âmbito, o presente trabalho visa contribuir com as 
análises de tendências dos regimes sazonais de séries 
temporais de precipitação pluviométrica e de temperatura 
média do ar, empregando os dados meteorológicos observados 
em cidades espalhadas pelos principais biomas do Brasil, e 
analisar por meio de mapas as distribuições espaciais das 
tendências. Para tanto, realizaram-se análises das 
variabilidades de cada série temporal e identificaram-se, por 
meio dos testes não paramétricos de Mann Kendall e Pettitt, os 
locais e datas das tendências significativas. 

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 de aproximadamente 8.515.767,0 
km2, estando localizado entre as longitudes –75° e –35° e 
latitudes +5° e –30°. Possui 5.569 municípios, além do 
Distrito Federal, que estão espalhados nos seis principais 
biomas, a saber: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal e Pampa [4]. Desses, o de maior extensão é 
o bioma Amazônia, com 4.196.943 km2, o que equivale a 
49,3% do território brasileiro, seguido do Cerrado, com 
2.036.448 km2 (23,9%), da Mata Atlântica, com 1.110.182 
km2 (13,0%), da Caatinga, com 844.453 km2 (9,9%), do 
Pampa, com 176.496 km2 (2,1%) e do Pantanal, com 150.355 
km2 (1,8%) do território nacional [5]. 

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) [6], que 
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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 [6]. 

A Figura 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. 

 
Figura 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 Figura 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. 

Para a verificação da existência ou não de tendência numa 
determinada série temporal, optou-se por aplicar os testes não 
paramétricos de Mann-Kendall [7] e de Pettitt [8]. 

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, a seguir são apresentados em forma de gráficos os 
resultados dos testes de Mann-Kendall e Pettitt para duas 
localidades brasileiras. Adicionalmente, são apresentados 
mapas e histogramas contendo as distribuições de tendências 
inferidas para as variáveis climáticas abordadas no presente 
levantamento. 

Na Figura 2a, para a localidade de Resende, no bioma 
Mata Atlântica, não foi confirmada tendência para T-méd. na 
estação da primavera (SON). Ao analisar o gráfico, observa-se 
que apesar de haver cruzamentos das curvas estatísticas e entre 
os intervalos de confiança de ±5% e ±10% em 1967 e 2011, a 
curva do teste de Pettitt em nenhum momento cruzou um dos 
dois níveis de significância, descartando a possibilidade de 
tendência para aquela localidade. 

Com relação à Prec. observada em Morada Nova, no 
bioma Cerrado (Figura 2b), a aplicação dos testes não 
paramétricos na estação do outono (MAM) indicam uma 
tendência negativa a partir de 1989. Isso ocorre devido ao 
cruzamento das curvas estatísticas e entre os intervalos de 
confiança em 1989 (Figura 2b, inferior), além de a curva do 
teste de Pettitt ter apresentado o início de tendência 
confirmada no ano de 1989 (Figura 2b, superior). 

 

Figura 2. Resultados dos testes de Mann-Kendall (inferior) e de Pettitt 
(superior) para as medidas de: (a) T-Méd. na primavera em Resende e (b) 
Prec. no outono em Morada Nova. 

Com o intuito de averiguar as distribuições espaciais das 
tendências inferidas nas 243 localidades aqui estudadas, foram 
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elaborados mapas com as variáveis climatológicas discutidas 
anteriormente. Esses mapas estão mostrados nas Figuras 3, 4, 
5 e 6. 

A Figura 3a mostra 77 localidades em que se registraram 
tendências na T-méd. durante a estação MAM. Dessas 
localidades, em 72 ocorreram tendências positivas, 5 negativas 
e 166 não acusaram tendências. Constata-se que tendências 
negativas foram registradas em algumas cidades dos biomas 
Mata Atlântica e Cerrado. 

 

Figura 3. Mapas das distribuições de tendências no outono (MAM) para: a) T-
Méd. e b) Prec. 

Com relação à Prec. (Figura 3b), verifica-se que o número 
de localidades que não apresentaram tendências foi 
significativo. Neste sentido, observa-se que os municípios que 
registraram tendência de diminuição de chuvas estão 
localizados em quatro biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga e 
Pampa. As cidades em que se observou tendência de aumento 
de chuvas estão distribuídas pelos biomas Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica e Pampa. 

Para a estação JJA, em 81 localidades (Figura 4a) foi 
registrado aumento da T-méd., enquanto que 7 acusaram 
tendência negativa e 155 não acusaram tendência. As 
tendências negativas foram observadas no Cerrado, na 
Caatinga e na Mata Atlântica. 

Com relação à Prec. (Figura 4b), verifica-se que 221 
localidades não apresentaram tendências. Tendências de 
aumento foram inferidas para 14 localidades distribuídas na 
Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. As 
diminuições de tendências foram confirmadas em 8 locais 
distribuídas na Amazônia, Cerrado e na Mata Atlântica. 

 

Figura 4. Mapas das distribuições de tendências no inverno (JJA) para: a) T-
Méd. e b) Prec. 

Na primavera (Figura 5a) foram verificadas 80 localidades 
com tendência de aumento na T-méd., 4 com tendência de 
diminuição e em 159 não se verificou tendência. Observa-se 
que em todos os biomas há ocorrência de tendência positiva e 
apenas no bioma Caatinga é que foram verificadas tendências 
negativas. 

Com relação à Prec. na estação SON (Figura 5b), em 219 
localidades não ocorreu tendências. Entretanto, há um total de 
15 locais com tendência negativa, o que é maior que 9 de 
tendência positiva, fato esse contrário ao registrado nas 
estações avaliadas anteriormente. Observa-se que o maior 
número de locais com diminuição de chuvas ocorreu nos 
biomas Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. Tendências de 
aumento de chuvas foram verificadas nos biomas Mata 
Atlântica, Amazônia, Cerrado e Pampa. 

 

Figura 5. Mapas das distribuições de tendências na primavera (SON) para: a) 
T-Méd. e b) Prec. 

Observou-se, na T-Méd. na estação DJF (Figura 6a) o total 
de 92 tendências positivas, 4 tendências negativas e 147 
localidades que não acusaram tendência. Observa-se, em cinco 
biomas, a ocorrência de tendência positiva, sendo eles 
Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. 
Quanto às tendências negativas, observa-se sua presença nos 
biomas Pantanal, Cerrado e Caatinga. 

A Prec. na estação DJF (Figura 6b) apresentou 218 
localidades sem ocorrências de tendências, 19 locais com 
tendência positiva e 6 com tendência negativa. Neste contexto, 
observa-se na Figura 6b que o maior número de locais com 
aumento de chuvas ocorreu da Mata Atlântica, na Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e o Pampa. Em 4 locais ocorreu tendência 
de diminuição de chuvas, estando eles no Pampa, Mata 
Atlântica, Caatinga e Cerrado. 

 

Figura 6. Mapas das distribuições de tendências no verão (DJF) para: a) T-

Méd. e b) Prec. 

Nos histogramas apresentados na Figura 7 as frequências 
indicam a soma das tendências, positiva e negativa, para um 
determinado parâmetro climático. 

Observa-se que nas décadas de 1960 e 1970 das estações 
MAM e DJF (Figuras 7a e 7d, respectivamente) foram 
registradas as menores quantidades de tendências. No caso da 
T-Méd., as maiores quantidades de tendências, principalmente 
positivas, foram registradas na década de 1990 para as outras 
estações, destacando a primavera (SON) em 1992, o verão 
(DJF) em 1993 e, particularmente com maior número de 
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tendências, o outono (JJA) em 1997. Observa-se que nas 
décadas de 1980 a 2000, em todas as estações do ano, foram 
aferidas diminuições de T-Méd., porém em pouca quantidade. 

 

Figura 7. Histogramas com o total de tendências verificadas em relação às 
décadas em que as mesmas ocorreram para a T-Méd. e Prec. tratadas em: a) 
outono (MAM); b) inverno (JJA); c) primavera (SON) e d) verão (DJF). 

Com relação à Prec. as maiores quantidades de tendências 
foram identificadas nas décadas de 1990 a 2000, com destaque 
para os aumentos ao longo de MAM e JJA (respectivamente 
nas Figuras 7a e 7b) na década de 2000 para todas as 
localidades analisadas nos biomas brasileiros. No entanto, 
diminuições nos índices de chuvas aconteceram com maior 
ênfase em SON e DJF (Figuras 7c e 7d) nas décadas de 1990 e 
2000. 

Uma possível explicação para as tendências detectadas 
parece estar relacionada às características geográficas e 
biodiversidades de cada bioma. Ademais, deve-se reconhecer 
que a mudança na concepção da vida rural para a vida urbana 
proporcionou um desenvolvimento econômico-social e 
permitiu os avanços tecnológicos vivenciados, impulsionando 
crises ambientais. Além disso, o planeta passa por mudanças 
climáticas devido a fenômenos naturais como El Niño-
Oscilação Sul (ENOS) e La Niña [10]. 

De forma geral, o comportamento dos mesmos mostra que 
muitas das oscilações registradas têm caráter regional. 

IV.  CONCLUSÃO 

As análises realizadas por meio dos testes estatísticos não 
paramétricos nas séries temporais indicaram que: 

1. A temperatura média foi o parâmetro climático que 
registrou maior quantidade de tendências, principalmente 
positivas, com destaque na década de 1990 onde se 
verificaram o maior número de localidades, principalmente no 
inverno, primavera e verão. Os biomas Amazônia e Cerrado 
foram os mais evidenciados, sendo que poucas tendências 
negativas foram registradas e a maioria se encontram na 
Caatinga e Cerrado. 

2. No caso da precipitação pluvial total, tendências 
negativas foram identificadas nas quatro estações do ano, 
sobretudo nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Tendências de 
aumento também foram verificadas, destacando-se a década 
de 2000 durante as estações do outono e inverno. Na maioria 
das localidades avaliadas não ocorreram indícios de 

tendências, o que corresponde a 89,8% das estações 
meteorológicas do INMET presentes no levantamento. 

A identificação de alterações nos comportamentos da 
temperatura média e da precipitação em séries históricas pode 
ser um instrumento eficiente nos estudos que visam análises 
de alterações climáticas. Esses testes estatísticos, juntos aos 
estudos de modelagem numérica, podem ajudar a diminuir as 
incertezas, permitindo um melhor conhecimento da dinâmica 
climática existente no Brasil. 
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