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  OBJETIVO 

  METODOLOGIA 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O teste de Mann-Kendall, para verificação de tendência de 

precipitação, mostrou que apenas quatro estações tiveram a 

hipótese nula rejeitada, duas com tendências negativas e 

duas positivas;

 Não se percebe uma tendência de redução de chuva ao longo 

dos recentes anos;

 O valor de S crítico, para duas caudas, apresentou hipótese 

nula aceita, isto é, não havendo sinais de tendência;

 O teste de ANOVA, aplicado nos anos do período e nas 

estações, demostrou não haver uniformidade espacial e 

temporal, sendo os valores de F obtidos maiores que o F 

crítico;

 As figuras de distribuição espacial das chuvas mostram 

grande variação na região;

Áreas adjacentes mostraram grandes diferenças de alturas 

pluviométricas. 
  CONCLUSÕES 

 Não se verificou um padrão pluviométrico ao longo dos anos, 

muito menos um padrão espacial de distribuição das chuvas; 

 A análise dos dados permite rejeitar a teoria de que há uma 

tendência de redução de chuva no DF, ao longo dos anos que 

abrangem o presente estudo; 

 As características da distribuição das chuvas do Distrito 

Federal são  importantes para o planejamento das políticas 

públicas locais e ressalta a necessidade do constante 

monitoramento pluviométrico e fluviométrico. 
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 Foram estudadas 39 estações de monitoramento da ADASA e 

Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 

Federal); 

  

Para interpolação de dados foram utilizados os Polígonos de 

Thiessen, recomendado para bacias com alta variabilidade 

espacial de chuvas; 

  

Utilizou-se a precipitação média histórica de 1500 mm, sendo 

considerada uma variação de 10%, entre 1350 – 1650 mm 

(Costa et al., 2012 e Baptista, 1998); 

  

 Para o estudo da tendência de redução de chuva foi aplicado o 

teste de Mann-Kendall, proposto por Gilbert (1987); 

  

Softwares utilizados: QGis e Libre Office.  


