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RESUMO – A análise de series históricas observadas é uma ferramenta que permite avaliar a 

mudança nos padrões de precipitação como consequências de mudanças climáticas. Este Trabalho 

teve como objetivo avaliar a tendências na série de precipitação observada em Vargem Bonita, 

Santa Catarina. Foram usados os dados diários de chuva do período de 1944 a 2020 e calculados os 

índices para avaliação de tendências em dados de precipitação. O teste de Mann-Kendall foi usado 

para avaliar a ocorrência de tendências e o teste de Theil-Sen para determinar a magnitude da 

tendência, ambos com 5% de significância. Foram observadas tendências significativas de aumento 

para os índices PRCPTOT, R10, R20, R95p e CWD. Para os índices CDD a tendência foi 

significativa de redução. Para os índices de SDII, R50, R99p, R1day e R5day não foram observadas 

tendências significativas. Conclui-se que nos índices relativos aos eventos mais extremos como 

chuvas acima de 50 mm, chuvas máximas anuais com duração de 1 dia e 5 dias não foi constatada 

tendência significativa.  
 
ABSTRACT– The analysis of observed historical series is a tool that allows assessing the change 

in precipitation patterns as a consequence of climate change. This work aimed to evaluate the trends 

in the precipitation series observed in Vargem Bonita, Santa Catarina. Daily rainfall data from 1944 

to 2020 were used and indices were calculated for evaluating trends in precipitation data. The 

Mann-Kendall test was used to assess the occurrence of trends and the Theil-Sen test to determine 

the magnitude of the trend, both with 5% significance. Significant increasing trends were observed 

for the PRCPTOT, R10, R20, R95p and CWD indices. For the CDD indices, the trend was 

significant for a reduction. For the indexes of SDII, R50, R99p, R1day and R5day, no significant 

trends were observed. It is concluded that in the indexes related to the most extreme events such as 

rainfall above 50 mm, maximum annual rainfall lasting 1 day and 5 days, no significant trend was 

found. 

 

Palavras-Chave – Estacionariedade; mudanças climáticas; eventos extremos 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Estação Experimental de Urussanga, Rod.. SC 108, n° 1563, 
km353, Bairro da Estação, Urussanga, SC, CEP 88840-000, fone 55(48) 3403-1382, e-mail: ajb@@epagri.sc.gov.br 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

2 

  

INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas e suas consequências vêm ocupando os meios científico e acadêmico 

nas últimas décadas. Vários modelos climáticos globais preveem as mudanças nos padrões de 

precipitação alterando a intensidade e frequência das chuvas como consequências das mudanças 

climáticas. A identificação de alterações nos registros meteorológicos é de grande importância para 

os estudos de engenharia que utilizam as séries históricas, pois tanto as simulações como as 

aplicações de teorias de probabilidade são realizadas com a hipótese de que as séries históricas são 

homogêneas, isto é, que não apresentem tendências. Uma série é dita homogênea quando os dados 

vêm da mesma população, e assim não há alteração nos parâmetros. As alterações nos padrões de 

precipitação pode comprometer a hipótese de estacionariedade das séries de eventos usada no 

estabelecimento das chuvas intensas para dimensionamento das obras hidráulicas (Milly et al., 

2008). 

A análise de séries históricas de dados climáticos é uma ferramenta que permite acompanhar e 

monitorar as mudanças no clima local e subsidiar estudos para mitigação dessas mudanças 

climáticas (Alcântara et al., 2019). A existência de tendências em séries temporais pode ser avaliada 

por diversas análises estatísticas (Back, 2001), destacando-se o teste estatístico não paramétrico de 

Mann-Kendall (Chandler e Scott, 2011; Silva et al., 2021). Vários índices foram criados para 

identificar tendências em séries climáticas, destacando-se os índices baseados em dados de 

temperatura e precipitação (Méllo et al., 2016; ASSIS et al., 2021). Tendências de redução da 

precipitação foram observadas na Bahia (Silva e Azevedo, 2008), Espírito Santo (Uliana et al., 

2015), `Pernambuco (Assis et al., 2021). Por outro lado, Santos et al. (2009) identificaram 

tendência de aumento dos índices de precipitação em várias estações do estado do Ceará. Haylock 

et al. (2006), utilizando dados de 1960 a 2000 para o Brasil, observaram tendência positiva na 

precipitação no Sul e no Sudeste do Brasil e tendência negativa no Nordeste. Penereiro e Maschiati 

(2018), analisando da dos de 242 estações pluviométricas do Brasil constataram tendência positiva 

em 6% dos casos, negativa em 4% e ausência de tendência em 91%. Guedes et al. (2019) 

analisando dados de oito estações pluviométricas do norte do Rio Grande do Sul identificaram 

alterações na tendência de 50% das estações analisadas. Blain (2010) analisando dados de oito 

localidades de São Paulo concluiu que não havia marcantes indícios de tendências climáticas nos 

totais mensais de precipitação pluvial no Estado de São Paulo. Gonçalves e Back (2018) comentam 

que as divergências entre vários estudos sobre tendências nas séries temporais podem ser explicadas 

em parte devido aos diferentes períodos de dados usados pelos autores e também a diferentes testes 

estatísticos empregados. Dessa forma é importante avaliar a tendência na série atual de dados 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

3 

  

disponível. Este trabalho teve como objetivo avaliar a tendências na série de precipitação observada 

em Vargem Bonita, Santa Catarina.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram usados os dados de precipitação da estação pluviométrica da Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA, 2020), localizada no município de Vargem Bonita, Oeste de 

Santa Catarina. A estação pluviométrica (código 02651001) está localizada na latitude -26,87° e 

longitude -51,80°, altitude de 1000m. Foram usados dados diários do período e 1944-2020. Alguns 

meses com falhas nos dados (1,3%) foram preenchidos com dados da estação pluviométrica da 

cidade vizinha, Ponte Serrada (Epagri, 2020). 

Foram calculados os onze índices climáticos específicos para precipitação pluvial, conforme a 

definição realizada pelo "Expert Team on Climate Change Detection Monitoring and Indices 

(ETCCDMI)" (Sensoy et al., 2005), cuja definição e a unidade de cada consta na Tabela 1.   

 

Tabela 1- Índices climáticos de precipitação pluvial com suas unidades.  

Índice Nome do Indicador Unidade 

PRCPTOT Precipitação total anual nos dias úmidos mm 

SDII Índice simples de intensidade diária mm dia
-1

 

R10 Número de dias com precipitação acima de 10 mm dias 

R20 Número de dias com precipitação acima de 20 mm dias 

R50 Número de dias com precipitação acima de 50 mm dias 

R95p Dias muito úmidos mm 

R99p Dias extremamente úmidos mm 

Rx1day Quantidade máxima de precipitação em um dia mm 

Rx5day Quantidade máxima de precipitação em cinco dias mm 

CDD Dias consecutivos secos dias 

CWD Dias consecutivos úmidos dias 

 

Para avaliar a tendência de mudanças climáticas foi utilizado o teste não paramétrico de 

Mann-Kendall (Burn et al., 2004). A estatística Mann-Kendall, S é dado por: 
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Para variável aleatória independente distribuída sem tendências a média e a variância de S 

são dadas por: 

E(S) = 0                                                                                                                                 (3) 
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Em que t = extensão a qualquer empate. 

Para o teste bi-cauldal, ao nível de significância α, rejeita-se Ho se o teste estatístico 

padronizado, Z < Z α/2 ou Z > Z α/2, em que a estatística normalizada Z de Mann-Kendall segue a 

distribuição normal com média  zero e  variância um. O valor de Z é calculado por 
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A hipótese nula da ausência de tendencias nas séries foi avaliada adotando o nível de 

significância de 5% (α =0,05).  

O teste de Mann-Kendall não fornece estimativa da magnitude da tendência. Para obter esta 

estimativa foi utilizado o teste não paramétrico de Theil-Sen (Helsel e Hirsch, 2002), para obter a 

estimativa robusta da inclinação (β) é definida como: 
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em que:  

y -  variável testada para tendência e t é o tempo; 

β - mediana da inclinação obtida de todas as possíveis combinações de dois pontos da série 

temporal. Foi determinado o intervalo de confiança de 95% para o valor de  β.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 constam os valores obtidos dos testes de Mann-Kendall e Theil-Sen. Foram 

observadas tendências significativas de aumento para os índices PRCPTOT, R10, R20, R95p e 
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CWD. Para os índices CDD a tendência foi significativa de redução. Para os índices de SDII, R50, 

R99p, R1day e R5day, embora apresente tendência de aumento (Z > 0), não se pode rejeitar a 

hipótese de ausência de tendências (p > 0,05).  

A precipitação total anual (PRPCPTOT) tem mediana de 1949,5 mm (Figura 1A) com 

tendência de aumento de 8,57 mm ano
-1

, embora este valor esteja no intervalo de confiança de 95% 

entre 4,06 a 12,78 mm ano
-1

. Este aumento de precipitação na região Sul foi contatado em vários 

trabalhos (Haylock et al., 2006; Pinheiro et al., 2013; Guedes et al., 2019) e está de acordo com as 

projeções de alguns modelos climáticos globais (Marengo e Valverde, 2007; Santos et al., 2020). 

Por outro lado, existem vários trabalhos que não identificaram tendências de aumento de 

precipitação em estações pluviométricas da região Sul do Brasil.  

Tabela 2 - Resumo da aplicação do teste de Mann-Kendall aos índices de precipitação da  estação 

pluviométrica de Vargem Bonita, SC.  

 Teste de Mann-Kendall Teste de Theil-Sen 

Índice S Z p Mediana Beta Beta inf, Beta Sup, 

PRCTOT 830 3,65 0,0003 1949,50 8,57 4,06 12,78 

SDII -8 -0,03 0,9754 17,10 0,00 -0,04 0,03 

R10 644 2,83 0,0047 62,00 0,19 0,06 0,30 

R20 703 3,09 0,0020 35,00 0,15 0,06 0,24 

R50 423 1,86 0,0634 6,00 0,04 0,00 0,08 

R95p 645 2,83 0,0046 831,50 5,53 1,71 8,97 

R99p 395 1,73 0,0831 241,00 1,76 -0,14 3,81 

RX1 280 1,23 0,2198 94,00 0,15 -0,11 0,41 

RX5 449 1,96 0,0500 169,50 0,48 0,00 0,99 

CDD -579 -2,54 0,0110 20,00 -0,08 -0,14 0,00 

CWD 562 2,47 0,0136 6,00 0,03 0,00 0,05 

 

A precipitação média diária (SDII) apresentou mediana de 17,1 mm dia
-1

 (Figura 1B) sem 

tendência significativa. Os dias com precipitação superior a 10 mm (R10) e 20 mm (R20) (Figura 1 

C) apresentam tendência de aumento de 0,19 e 0,15 dias por ano, o que equivale respectivamente a 

19 e 15 dias por século.  
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Figura 1. Índices de precipitação PRPCPTOT (A), SII (B) e R10, R20 e R50 com indicação da tendência () para  

Vargem Bonita, SC  
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Figura 2. Índices de precipitação R95p e R99p (A), R1day e R5Day (B) e CDD e CWD (C) com indicação da tendência 

() para Vargem Bonita, SC  
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Constata-se assim que os índices relativos aos eventos extremos como as chuvas máximas 

anuais (RX1day) (Figura 2B) que são usadas no dimensionamento de projetos de drenagem (Back, 

2022) e obras hidráulicas como barragens (Tucci, 2015) não apresentaram tendências significativas, 

o que de certa forma é importante para questões de riscos de falhas nessas estruturas. Da mesma 

forma, o índice R50 (Figura 1C) considera o número de chuvas anuais acima de 50 mm também não 

mostrou tendências. Esse valor de 50 mm equivale ao valor mínimo da série de máximas anuais 

para a maioria das estações pluviométricas de Santa Catarina (Back, 2022) e também pode ser 

considerado como critério para o estabelecimento de séries parciais. Com a ausência de tendências 

neste índice pode-se inferir que não há aumento do risco de falhas nas obras hidráulicas em função 

de alterações nas séries de dados de chuva. No entanto, observa-se que houve aumento nas chuvas 

de menor magnitude (R10 e R20) o que reflete no aumento da chuva total (PRCPTOT), no número 

de dias consecutivos de chuva (CWD) e redução no número de dias secos consecutivos (CWD) 

(Figura 2C).  

 

CONCLUSÕES 

Com base nos registros de 77 anos de dados de chuva diária de Vargem Bonita, SC pode-se 

observar que existe tendência significativa de aumento nos índices de Precipitação total, dias de 

chuva acima de 10 e 20 mm, e dias consecutivos com chuva. Também houve tendência de redução 

dos dias secos consecutivos. No entanto, nos índices relativos aos eventos mais extremos como 

chuvas acima de 50 mm, chuvas máximas anuais com duração de 1 dia e 5 dias não foi constatada 

tendencia significativa.  
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