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RESUMO – Os impactos da alteração na frequência e na intensidade de eventos hidrometeorológicos 
tem motivado o surgimento de vários estudos de estacionariedade no Brasil e no mundo para subsidiar 
o processo de gestão de recursos hídricos. A capacidade de detecção é afetada por diversos fatores 
que vão desde a autocorrelação até a multiplicidade de testes de hipóteses, sendo tradicionalmente 
empregada como métrica de controle de rejeição à tentativa de limitar a ocorrência de erros tipo I ou 
II a um determinado nível de significância a% local ou regionalmente estabelecido. Entretanto, 
diferente da abordagem tradicional, o presente trabalho propõe, assim como em estudos ligados à área 
da medicina, o uso dos erros tipo S (sinal) e M (magnitude) da estimativa da tendência como 
parâmetros de análise complementares a serem considerados durante o processo de avaliação de 
estacionariedade em variáveis hidrometeorológicas. Os resultados obtidos via simulação Monte Carlo 
para o estimador proposto por Sen (1968) e o teste de MK apontam que erros S e M não são 
desprezíveis, sendo que a probabilidade no equívoco na estimativa do sinal de mudança pode chegar 
a 34,6% e a sua magnitude ser 25 vezes superior ao valor verdadeiro.           
 
 
ABSTRACT– The effects of a change in the frequency and intensity of hydrological events have 
motivated trends detection studies to support water resources management planning in Brazil and in 
the world. The ability to detect is affected for several factors that varies from autocorrelation to 
multiplicity of tests. The traditional trend’s evaluation approach is based in controlling local or 
regional type I or type II error in a% pre-defined level of significance. However, as an additional 
analysis to the traditional stationarity evaluation framework, this paper suggests to use type S and M 
errors that have been used in medicine, for example. The results obtained by Monte Carlo simulation 
for the estimator proposed by Sen (1968) associated with the MK test point out that errors S (signal) 
and M (magnitude) are not negligible, i.e. the probability of make a mistake in the estimation of 
change’s signal can reach 34.6% and its magnitude can be 25 times greater than the true value. 
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1- INTRODUÇÃO 

Os efeitos da alteração na frequência e intensidade de eventos hidrológicos têm motivado a 

realização de estudos de detecção de tendências para subsidiar o processo de gestão dos recursos 

hídricos. Diversos fatores influenciam a capacidade de detecção de tendências verdadeiras, tais como 

a presença de autocorrelação temporal, a questão da multiplicidade de testes em análises regionais, e 

o fato de que o poder do teste empregado na análise e o grau de tendenciosidade na estimativa da 

magnitude da tendência dependem de características da série histórica (tamanho, graus de 

variabilidade e assimetria, distribuição geradora, e magnitude real de tendência) (Amorim, 2018).  

Detectar uma mudança climática equivale a identificar, a partir do emprego de metodologias 

de base estatística, alterações amostrais significativas em diferentes escalas de tempo e espaço. A 

tarefa de detecção é conceitualmente simples, mas de difícil aplicação, tanto pelas limitações de 

disponibilidade de base amostral quanto pelas dificuldades intrínsecas à própria atividade. Diversos 

pesquisadores no mundo têm se dedicado a esse campo de estudo, fato esse comprovado pelo grande 

número de trabalhos de avaliação de estacionariedade de variáveis hidrológicas publicados em 

periódicos internacionais (Lettenmaier et al., 1994; Krakauer e Fung, 2008; Vogel et al., 2011; 

Alkama et al., 2013; Hossain, 2014; Madsen et al., 2014; Bayazit, 2015) e no Brasil (Muller et al., 

1998; Detzel et al., 2011; Aires de Souza et al., 2013; Alves et al., 2013; Araújo e Aires de Souza, 

2014; Scofield et al., 2014; Rosin et al., 2015). 

Mais recentemente, em estudo ligados à área da medicina, iniciou-se uma discussão acerca de 

outros tipos de erros, além dos tradicionais tipos I e II, que podem prejudicar as análises dos resultados 

obtidos em estudos de detecção a nível local e regional. Trata-se dos erros Tipo S e Tipo M (Gelman 

e Carlin, 2014). O primeiro está relacionado com a estimativa equivocada (contrária) do sinal (S) de 

mudança, ou seja, quando da realização de um teste de hipótese, existe a probabilidade de se obter 

uma estimativa de tendência crescente (decrescente) quando na verdade a mesma é decrescente 

(crescente). A probabilidade do erro Tipo S está associada a fatores similares àqueles mencionados 

anteriormente, mas esses aspectos são pouco discutidos e entendidos, embora sejam importantes. O 

erro Tipo M refere-se a uma tendência em se superestimar a magnitude das tendências, especialmente 

quando o poder do teste é baixo. Esses dois erros não são discutidos na literatura de detecção em 

variáveis hidrometeorológicas, apesar da importância de seu entendimento no processo de análise de 

resultados dos testes. Afinal, tão importante quanto a detecção é a estimativa, de forma precisa, da 
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magnitude da mudança, que irá sinalizar aos gestores sua gravidade e a necessidade ou não de 

intervenção imediata. 

Diante disso, o proposito do presente trabalho é o de apresentar o conceito dos erros tipo S e 

M e demonstrar a relevância de sua consideração quando da realização de estudos de detecção de 

tendências em variáveis hidrometeorológicas.    

2 – METODOLOGIA 

2.1 Base de Dados 
 

Em conformidade com a metodologia proposta por Amorim (2018), um estudo de simulação 

Monte Carlo foi realizado com o objetivo de avaliar a capacidade do estimador de tendência proposto 

por Sen (1968) em corretamente avaliar a magnitude e o sinal da mudança quando aplicado a series 

sintéticas. O experimento resultou na geração de 10.000 series independentes do tipo GEV de média 

1.0 e considerando diferentes valores de coeficiente de variação (𝐶𝑣 = 0.2 (+0.1) 1.5) e parâmetro 

de forma (𝜅 =  −0.30 (+0.1) 0.30). A  tendência de magnitude 𝑏 = 0 (±0.001) 0.05 foi adicionada 

às séries previamente geradas, a saber:  

 

𝑌 =  𝑋 + 𝑏𝑡                                                                                                                                            (1) 

 

Sendo 𝑏 = 0 (±0.001) 0.05 (0,±0.001, ±0.002, ±0.003, …, ±0.05), a média igual a 

unidade (=1.0), tem-se ao longo de 100 anos um crescimento/ decréscimo de (𝑏 × 100 × 100/1)% 

= 0 (±10) ± 500%. 

A avaliação do B_SEN, em termos do erro tipo S, foi realizada considerando-se as séries 

temporais geradas e que foram apontadas como não-estacionárias pelo teste de MK. O erro tipo S foi 

estimado por:  

 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟. 𝑑𝑜 𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑆 | 𝑛ã𝑜 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜. =  𝑁   𝑁 _⁄                        (2) 

 

Onde 𝑁    é o número de vezes que o sinal estimado para a tendência por B_SEN é 

diferente daquele assumido durante o processo de geração da série (b) e  𝑁 _  é o número de 

séries cuja hipótese nula foi rejeitada pelo teste de MK. 

O erro tipo M foi avaliado utilizando-se uma métrica indireta que procura capturar a amplitude 

da magnitude da tendência estimada por B_SEN para séries temporais não-estacionárias associadas 

a valores específicos 𝐶𝑣,𝜅, b e n. Essa métrica foi nomeada como largura relativa do erro tipo M e é 

dada por: 
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𝐿 = , % , %                                                                                                                                      (3) 

 
Onde 𝐼𝐶 , % e 𝐼𝐶 , % são os valores da magnitude de tendência estimados por B_SEN 

associados aos percentis do intervalo de confiança de 5%, ou seja, limite superior (97,5%) e inferior 

(2,5%).  

2.2. Teste de Mann-Kendall e o Estimador de Tendências proposto por Sen (1968) 
 

Dado um conjunto de dados X composto por x séries de tamanho amostral n, o teste de 

Mann Kendall inicia-se pela estimativa da estatística do teste S, a saber: 

 

𝑆 = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑥 − 𝑥 )        (4) 

Onde: 

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑥 − 𝑥 =

1 , 𝑠𝑒 𝑥 > 𝑥

0, 𝑠𝑒 𝑥 = 𝑥

−1, 𝑠𝑒 𝑥 < 𝑥
  (5) 

Mann e Kendall (1945) e Kendall (1975) apontam que quando 𝑛 ≥ 10 a distribuição de S se 

aproxima de uma Gaussiana com média E(S) =0 e variância V(S), que é dada por: 

𝑉(𝑆) =
𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡 𝑗(𝑗 − 1)(2𝑗 + 5) 

18
 (6) 

Onde 𝑡  é o número de empates de tamanho m. 

A estatística S é então padronizada, resultando no valor final do teste de MK. A significância 

da estatística de MK pode ser estimada por meio da distribuição cumulativa da função normal. 

Valores positivos (negativos) de MK indicam a presença de tendências crescentes (decrescentes).  

𝑍 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑆 − 1

𝜎
, 𝑠𝑒 𝑆 > 0

0         , 𝑠𝑒 𝑆 = 0
𝑆 + 1

𝜎
 , 𝑠𝑒 𝑆 < 0

 (7) 

Considerando o teste de hipótese bicaudal de nível de significância igual a a%, a hipótese nula 

é rejeitada se 𝑍 < 𝑍 /  or 𝑍 > 𝑍 / , Em outras palavras, se o valor estimado para Z situa-se no 

interior da região crítica R. 
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Sen (1968) propôs o uso de estimador de magnitude de tendência alternativo àquele baseado no 

coeficiente de regressão (b) estimado pelo método dos mínimos quadrados. A vantagem desse 

estimador está na sua menor suscetibilidade a erros grosseiros, outliers e o seu intervalo de confiança 

associado ser sensível a não normalidade distributiva. Assim, Sen (1968) definiu o referido estimador 

como a mediana de declividades (𝑌 − 𝑌 )/(𝑗 − 𝑖) de todos os pares de pontos possíveis com 1 ≤ 𝑖 ≤

𝑗 ≤ 𝑛.    

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esta seção não objetiva apresentar evidências da relação de dependência existente entre os 

parâmetros da distribuição GEV (n, 𝐶𝑣, κ e b) e os erros tipo S e M, embora isso seja superficialmente 

mencionado. A ideia aqui é a de mostrar que negligenciar a incapacidade do estimador proposto por 

Sen (1968) em determinar o sinal e a magnitude da mudança pode resultar em equívocos na 

interpretação de resultados de detecção e, por consequência, afetar o processo de tomada de decisão.  

Exemplo disso, a Figura 1 mostra a probabilidade do Erro Tipo S para séries do tipo GEV ao 

se variar o tamanho amostral (𝑛 = [20 40 60 80 100]), coeficiente de variação (𝐶𝑣 = 1.00) e a 

magnitude da tendência decenal relativa positiva (𝑏 = [2.0 4.0 6.0 8.0 10.0%], mantendo-se fixo 

apenas o parâmetro de forma 𝜅 =  −0.30. Assim, pode-se constatar que a proporção de séries que 

tiveram o seu sinal estimado por B_SEN contrário àquele assumido durante o processo de geração 

serial pode ser expressiva em diversas situações. Por exemplo, para Cv = 1.00 e b = 2.00%, o caso 

mais extremo dentre os considerados neste trabalho, a probabilidade de se obter uma tendência com 

sinal trocado é de 36.4% para n = 20, 18% para n = 40, 8% para n = 60, 2.5% para n =80 e menos de 

1% para uma série de tamanho n = 100 

 Adicionalmente, há evidência de que a probabilidade do Erro Tipo S é decrescente à medida 

que se eleva o tamanho da amostra (n), ou seja, no sentido de aumento do poder do teste de MK . Em 

outras palavras, ao se gerar 10,000 séries do tipo GEV, via MC, para um dado κ, Cv, b fixos e diversos 

n, a taxa de equívocos de sinal estimados pela metodologia proposta por SEN será tão menor quanto 

maior o comprimento da série. Isso sugere que os erros do tipo S serão tão maiores quanto menores 

for a capacidade do teste de MK em detectar tendência verdadeira, ou seja poder de MK.  
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Figura 1 – Probabilidade do Erro Tipo S (sinal) dado que a estação foi declarada não-estacionária (α = 0.05) para κ = -
0.30 e diferentes valores de 𝑛 = [20 40 60 80 100] e Cv = 1.0. A coloração da barra é tão mais claro quanto maior é o 

tamanho serial testado. 
 

A Figura 2 também mostra um exemplo de como para cada um dos valores do parâmetro de 

forma (κ) a largura do IC da estimativa da magnitude da tendência por meio B_SEN varia, adotando-

se um nível de confiança de 5%. Fixando-se os valores de b = 0.006 e do Cv = 0.6, construiu-se, para 

cada um dos κ avaliados ([-0.3, -0.1, 0, +0.1, +0.3]), curvas que expressam a relação entre as variáveis 

procuradas e plotadas nos pares de eixos coordenados. É interessante notar que, para alguns casos, o 

módulo da magnitude da mudança estimado por B_SEN pode ser 25 vezes superior ao real. Apenas 

para séries com  𝑛 ≥ 60, o valor estimado da tendência atinge seu valor esperado de b devido ao 

estreitamento de IC à medida que se aumenta o tamanho amostral. 

 
Figura 2 - Largura relativa do IC do Erro tipo M dado que a estação foi declarada não-estacionária (alpha = 0.50) para 

Cv = 0.6, b = 0.006 e diferentes valores de κ =[-0.3 -0.1 0 0.1 0.3] e n = [20 40 60 80 100]. 
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4. CONCLUSÃO 
 

O trabalho procurou realizar, via Simulação Monte Carlo, uma análise dos impactos de se 

negligenciar os erros do tipo S e M durante a análise de resultados provenientes de estudos de 

detecção de tendência local de variáveis hidrometeorológicas. 

Assim, a probabilidade de se estimar a magnitude da tendência com o sinal trocado (erro Tipo 

S) empregando o estimador proposto por Sen (1968), muito utilizado em análises desse tipo, não é 

desprezível. Verificou-se que a probabilidade do erro Tipo S pode variar de 5% a 45% para valores 

de poder do teste inferiores a 10%, valor esse observado, por exemplo, quando a série é distribuída 

por uma distribuição Gumbel (κ = 0), com 30 anos de dados, Cv = 1, e tendência monotônica de 10% 

por década em relação à média da série. A estimativa de magnitude de tendência com sinal trocado 

pode causar interpretações equivocadas sobre os resultados de análise de tendência e pode resultar 

em decisões equivocadas sobre investimentos em adaptação. Ainda em relação à magnitude da 

tendência, este trabalho concluiu que o estimador proposto por Sen (1968) tende a superestimar a 

magnitude (erro Tipo M) quando o poder do teste MK é baixo. 

Os resultados mostram também que, em séries com alta variabilidade anual e com magnitude 

de tendência relativamente pequena –  características que resultam em baixo poder de um teste 

estatístico (depende também do parâmetro de forma κ da GEV) –, a probabilidade de se obter uma 

estimativa da tendência com sinal trocado é relativamente alta para amostras com tamanhos 

geralmente constatados para as estações brasileiras, normalmente inferiores a 60 anos.  
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