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Resumo – O trabalho consistiu na análise da influência do fenômeno climático ENOS como 

modulador do regime de chuvas e na análise de tendência pluviométrica em uma estação localizada 

no município Conceição do Araguaia, no Pará. A primeira análise foi feita com a aplicação da média 

móvel com intervalo de 3 anos, mostrando que existe interferência do fenômeno nos índices 

pluviométricos, com redução das chuvas em anos de El Niño e aumento em anos de La Niña. Para a 

segunda análise foi aplicado o teste de Mann-Kendall, considerando os níveis de significância de 5% 

e 10%, os quais não detectaram tendências significativas na série histórica. No entanto, o estimador 

de Sen quantificou um pequeno acréscimo no volume de chuvas, equivalente a 2,81 km³/ano. 
 

Palavras-Chave – Regime pluviométrico, Fenômeno ENOS, Análise de Tendência. 

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ENERGY AND TREND 

PHENOMENON IN A HISTORICAL PLUVIOMETRIC  
 

Abstract – The work consisted in the analysis of the influence of the ENSO climatic phenomenon as 

a modulator of the rainfall regime and in the analysis of the rainfall trend in a station located in the 

municipality of Conceição do Araguaia, Pará. The first analysis was done with the application of the 

moving average with interval of 3 years, showing that there is interference of the phenomenon in the 

rainfall indices, with reduction of rainfall in years of El Niño and increase in years of La Niña. For 

the second analysis, the Mann-Kendall test was applied, considering significance levels of 5% and 

10%, which did not detect significant trends in the historical series. However, the Sen estimator 

quantified a small increase in rainfall volume, equivalent to 2.81 km³/year. 

 

Keywords – Pluviometry Regimen, ENOS Phenomenon, Trend Analysis. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 No campo da hidrologia, a variabilidade pluviométrica é a que sofre maior modificação 

temporal e espacial, afetando diretamente os recursos hídricos e fornecendo informações 
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imprescindíveis para o planejamento e desenvolvimento de atividades (AMANAJÁS e BRAGA, 

2012; SHI et al. 2013). 

Loureiro et al. (2015) afirmam que a região amazônica possui um regime de precipitação com 

fortes influências de sistemas atmosféricos dinâmicos. O fenômeno ENOS apresenta duas fases 

extremas: o El Niño representa a fase quente ou positiva, enquanto o La Niña corresponde à fase fria 

ou negativa. Já os períodos que não possuem alterações significativas na Temperatura da Superfície 

do Mar (TSM) são chamados de fases “Neutras” (SATHICQ et al. 2015). 

A ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como inundações e secas, tem incentivado 

estudos com objetivo de compreender os fenômenos climáticos e sistemas atmosféricos que 

influenciam nos regimes de precipitação.  

A análise de tendências em séries temporais é utilizada para avaliar o potencial das mudanças 

climáticas e a variabilidade em séries hidrológicas e é feita por testes classificados como paramétricos 

e não paramétricos (CALLEGARI-JACQUES, 2003).  

Este trabalho objetivou analisar a influência do fenômeno ENOS no regime pluviométrico e 

analisar tendência de precipitação em uma estação no município Conceição do Araguaia- PA, com a 

finalidade de auxiliar na gestão dos recursos hídricos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Neste estudo, foram utilizados dados anuais de precipitação correspondente à estação 

meteorológica de código 82861 do BDMEP-INMET, localizada na Mesorregião do Sudeste Paraense, 

com série histórica de 51 anos, altitude igual a 156,85 m, latitude -8,26° e longitude -49,26°. Segundo 

a Organização Mundial de Meteorologia (OMM, 1994), representa uma área de 150 km² ao redor da 

estação. 

 

2.1 Análises Estatísticas Descritivas 

As análises estatísticas contribuem para o entendimento do comportamento das variáveis 

hidrológicas através dos seus padrões de distribuição. As medidas de posição são fundamentais para 

a representação dos dados por gráfico box plot, a qual é dada através do cálculo do primeiro e terceiro 

quartis, além da mediana.  

Para a análise da influência do fenômeno ENOS na precipitação, foi elaborado o gráfico de 

média móvel com intervalo de 3 anos, considerando o período de ocorrência deste evento climático 

de 2 a 7 anos (VAREJÃO - SILVA, 2006). 

 

2.2 Técnica para Análise e Magnitude de Tendência 

A análise de tendência é uma técnica estatística utilizada para avaliar o potencial das 

mudanças climáticas e a variabilidade em séries hidrológicas. É feita por testes classificados como 

paramétricos e não paramétricos, também conhecidos como testes de distribuição livres 

(CALLEGARI-JACQUES, 2003). Apesar de os testes paramétricos de tendência serem mais 

potentes, eles exigem que os dados sejam bem distribuídos e por isso são mais sensíveis aos outliers 

(valores discrepantes).  

Entre os testes não paramétricos, o teste Mann- Kendall é o mais adequado pela 

Organização Mundial de Meteorologia para análise de tendências temporais de dados hidrológicos, 
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visto que normalmente as séries históricas são inclinadas e sofrem interferência de outliers. Neste 

trabalho, o teste foi aplicado para um nível de significância de 5% e 10%. O teste estatístico (S) é 

definido no trabalho de Yue et al. (2002) (Equações 1 e 2):  

                              1;       𝐼𝑓 𝑥𝑗  >  𝑥𝑖                                                                                    

𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) =    0;      𝐼𝑓 𝑥𝑗 =    𝑥𝑖                                                                                                         (1) 

                                       -1      𝐼𝑓 𝑥𝑗 <   𝑥𝑖  

 

       (2) 

 

Sendo Xi e Xj valores de dados consecutivos no tempo i e j; n representa o tamanho da série 

histórica. Um valor positivo de S indica tendência de crescimento, enquanto um valor negativo indica 

tendência de decrescimento. A expressão seguinte é usada para séries histórica com n>10 (tamanho 

da amostra) e dados com distribuição aproximadamente normal com valor da média (µ = 0) e 

variância (σ² = 1) (Equação 3): 

                                                                                                  

 (3) 

 

 

Nessa equação, P representa o número de grupos com valores repetidos, o sinal ∑ indica 

a somatória de todos os grupos e ti é o número de valores de dados de Pth grupos. Após o cálculo da 

variância da série de dados, o valor de Z padronizado foi calculado por (Equação 4): 

            
𝑆−1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
;     𝐼𝑓 𝑆  >  0                                                                                    

𝑍 =       0;              𝐼𝑓 𝑆 = 0                                                                                                                           (4) 

            
𝑆+1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
;     𝐼𝑓 𝑆 <  0 

 

O valor de Z padrão calculado foi comparado com o quadro de distribuição normal. Se 

|Z| > |Z 1- α/2|, a hipótese nula é inválida, logo a tendência é estatisticamente significativa; caso 

contrário a hipótese nula é aceita e a tendência não é estatisticamente significativa, logo não há 

tendência na série histórica.  

A estimativa de magnitude das tendências foi feita através do cálculo do coeficiente 

angular da reta obtida pelo método de regressão linear (β), no entanto esse coeficiente pode afastar-

se do seu valor real pela presença de valores extremos na série histórica (GILBERT, 1987). Para 

contornar esse problema, o valor de β é obtido pelo estimador de Sen, que consiste em um método 

estatístico não paramétrico para medir a força da tendência de uma série temporal.  

Segundo Ferrari et al. (2012), a estimativa da inclinação indica a possibilidade de 

tendência e é calculada pelos pares de valores da série X1, X2, X3,...,Xn a partir da Equação 5: 
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(5) 

  

Em que Xj e Xi são os dados presentes na série nos tempos j e i, respectivamente; se 

corresponde ao valor estimado da inclinação, dado pela expressão: f (t) = Se.t + β, sendo β uma 

constante, que representa o aumento ou redução dos índices pluviométricos, conforme realizado no 

trabalho de Loureiro et al. (2015). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar o comportamento da precipitação para o período 1965 a 2015 (Figura 1), foi 

possível identificar os valores máximos e mínimos da série do posto pluviométrico 82861, bem como 

a média da série temporal. 

 

Figura 1. Comportamento da precipitação para o período de 51 anos. 

 

Após a identificação dos picos pluviométricos máximo e mínimo, verificou-se que 

aproximadamente 53% dos registros apresentaram-se abaixo do valor médio da série temporal, igual 

a 1734,04 mm. O registro mínimo verificado foi de 1212,90 mm no ano de 1990 (69,94% abaixo da 

média), coincidindo com a ocorrência do fenômeno El Niño de intensidade forte; enquanto o registro 

máximo foi de 2843,80 mm no ano de 1985 (64% acima da média), coincidindo com a ocorrência do 

fenômeno La Niña, porém com intensidade fraca. 

A explicação dada para aumento ou redução dos índices pluviométricos em anos de ocorrência 

de fenômenos com intensidade fraca é afirmada por Santos et al. (2014), pois a variabilidade das 

chuvas na região amazônica está diretamente relacionada com as temperaturas das superfícies dos 

oceanos Atlântico e Pacífico, que direcionam a posição da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), considerado o principal sistema causador de chuvas na região. Logo, o fenômeno ENOS é 

considerado apenas um fator de intensificação ou desintensificação das chuvas na Amazônia. 

O gráfico Box Plot da série histórica (Figura 2) foi elaborado com a finalidade de detectar 

possíveis valores atípicos na série de dados e a distribuição desses dados em relação a mediana. Dessa 

forma, foi possível verificar a inexistência de valores discrepantes na série histórica, comprovando 

que os valores estão bem distribuídos em relação ao valor central da série, em que 23,53% dos dados 

ij

XX
Se
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encontram-se abaixo do 1° quartil; 25,49% dos dados são encontrados acima do 3° quartil; já a 

percentagem restante (50,98%) oscila entre os quartis extremos.  

 
Figura 2. Box Plot da série histórica de precipitação. 

 

Após a elaboração do gráfico de média móvel com intervalo de 3 anos, foi possível identificar 

a influência do fenômeno ENOS no regime pluviométrico da estação selecionada para o estudo 

(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Média móvel do posto pluviométrico 82861. 

 

Foram destacados os períodos de ocorrência do fenômeno climático para toda a série histórica, 

em que a coloração azul representa os anos de elevados registros pluviométricos, enquanto a 

coloração amarela representa os anos de baixos registros. Percebeu-se que o comportamento das 

chuvas nessa estação acompanhou os anos de ocorrência do El Niño, caracterizado pela redução das 

chuvas; bem como os anos de ocorrência do La Niña, identificado pelo aumento das chuvas na região.  
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Além disso, a Amazônia sofreu eventos de seca extrema nos anos de 2005 e 2010. No entanto, 

essa seca não foi sentida em toda a região de forma homogênea, como é apresentado na Figura 3, em 

que claramente pôde-se perceber queda do índice pluviométrico em 2005, no entanto, em 2010 o 

registro apresentou-se acima da média da série. Para Marengo et al. (2008), o evento de seca que 

ocorreu na Amazônia em 2005 não foi ocasionado como consequência do fenômeno ENOS, e sim 

devido ao aquecimento das águas do oceano Atlântico, no entanto a ocorrência do El Niño moderado 

também pode ter contribuído para alterações no regime das chuvas. 

A aplicação do teste de Mann-Kendall para análise de tendência em séries temporais, mostrou 

que não houve tendência significativa considerando os níveis de significância de 5% (p-valor = 0,238) 

e 10% (p-valor = 0,242). Considerando um teste bilateral, os dados de p-valor obtidos apresentaram-

se menores que os níveis de significância previamente estabelecidos, aceitando-se a hipótese nula ou 

a condição de inexistência de tendência na série histórica.  

A Figura 4 apresenta uma leve tendência de crescimento da precipitação ao longo dos 51 anos 

estudados, no entanto, o teste não paramétrico de Mann- Kendall não detectou aumento significativo 

nas condições estabelecidas.  

 
Figura 4. Comportamento pluviométrico e tendência da série. 

 

O estimador de Sen foi aplicado para verificar a magnitude do aumento mostrado anteriormente, 

conforme a Figura 5. 



  

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7 

 
Figura 5. Análise da magnitude da tendência. 

 

Após a aplicação do teste, verificou-se que ao longo dos 51 anos o volume de precipitação 

registrado no posto aumentou 2,81 km³/ano, mostrando a variabilidade da precipitação com relação 

ao tempo e confirmando seu comportamento aleatório, o qual é intimamente influenciado por 

fenômenos meteorológicos.  

4. CONCLUSÃO   

Os registros máximos e mínimos dos índices pluviométricos foram detectados em anos de 

ocorrência do fenômeno La Niña e El Niño, respectivamente. Foi possível verificar que ao longo dos 

51 anos, o comportamento da precipitação acompanhou a ocorrência do fenômeno climático, o qual 

influencia no regime de chuvas da Amazônia; no entanto, observou-se que o principal sistema 

causador de chuvas na Amazônia é a ZCIT. O teste de Mann- Kendall apresentou ausência de 

tendência significativa na série histórica para os níveis de significância de 5% e 10%; no entanto, a 

elaboração do gráfico mostrou leve tendência de aumento do volume precipitado e pela aplicação do 

estimador de Sen, esse valor foi quantificado em 2,81 km³/ano.  
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