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Resumo – Nos últimos anos vários estudos científicos afirmam alterações no regime de chuvas e 
apontam uma possível influência na incidência de eventos extremos. O indício de mudanças 
significativas no clima torna o estudo do regime de chuvas vital para a melhor compreensão desta 
problemática e seus principais efeitos nos diferentes ecossistemas. Neste contexto, este trabalho 
teve como objetivo avaliar tendências de variação da precipitação na porção fluminense da bacia do 
rio Paraíba do Sul. Para tanto, foi utilizado dois testes de hipóteses não-paramétricos: Spearman e  
Mann-Kendall para verificar a estacionariedade das precipitações médias anuais, das precipitações 
médias para o período de estiagem (abril a setembro) e do período chuvoso (outubro a março). O 
resultado para o teste de Mann-Kendall apontou 12 estações pluviométricas com tendência de 
aumento do volume de chuva e 8 estações pluviométricas tendência de diminuição do volume de 
chuva, para nível de confiança de 10% em pelo menos um dos períodos temporais avaliados. 
 
  
Palavras-Chave – Variabilidade climática, Testes estatísticos Mann-Kendall e Spearman, Bacia do 
rio Paraíba do Sul. 
 

RAINFALL VARIABILITY ANALYSIS IN THE BASIN PARAÍBA DO SUL 
RIVER IN THE RIO DE JANEIRO STATE 

 
Abstract – In recent years several scientific studies claim changes in rainfall patterns and suggest a 
possible influence on the incidence of extreme events. indication of significant changes in climate 
makes studying of rainfall critical to a better understanding of this problem and its main effects in 
different ecosystems. In this context, this paper aimed to evaluate trends of rainfall variation in 
portion of Paraiba do Sul river basin, in the Rio de Janeiro state. Therefore, we used two tests of 
hypotheses non-parametric Mann-Kendall and Spearman to verify stationarity of average rainfall 
annual, rainfall averages for droughts period (April to September) and the rainy period (October to 
March). The result for the Mann-Kendall showed 12 rainfall stations with an increase trend in the 
rain volume and eight rainfall stations decreasing trend in the rain volume, to a confidence level of 
10% in at least one of the time periods evaluated. 
 
Keywords –Rainfall Variability, Statistical tests of Spearman and Mann-Kendall, Paraíba do Sul 
river basin. 
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1. INTRODUÇÃO 

A disponibilidade hídrica tem sido periodicamente afetada por variabilidades climáticas 
sazonais, especialmente em consequência dos fenômenos El Niño e La Niña, com resultados muitas 
vezes desastrosos para a economia e a sociedade (LEMOS et al., 2010). Desta forma, cada vez mais 
é necessário desenvolver estudos que tenham como objetivo identificar as possíveis causas das 
alterações nas séries de vazões dos corpos hídricos onde este fenômeno é observado. 

Estudos como o de Krol e Bronstert (2007) indicam fortes relações entre mudanças no nível 
de precipitação e disponibilidade de recursos hídricos. Considerando o aumento da demanda de 
água oriundo do crescimento populacional e das atividades econômicas, os modelos hidrológicos 
desenvolvidos preveem ainda crescentes crises de falta de água, em quantidade e qualidade 
adequadas para os próximos 50 anos. 

O rio Paraíba do Sul está inserido no sudeste brasileiro, ocupa aproximadamente metade da 
área do estado do Rio de Janeiro, e encontra-se em uma das principais áreas industrializadas do 
país, sua bacia é responsável por mais de 10% do PIB nacional. O estado do Rio de Janeiro, em 
especial, sofre com a ausência de mananciais para abastecimento urbano. A grande dependência do 
próprio estado, assim como de sua Região Metropolitana (abastece de água aproximadamente 80% 
da população fluminense), em relação às águas da bacia do Paraíba do Sul, bem como sua 
localização vulnerável, por estar à jusante dos estados de São Paulo e de Minas Gerais recebendo os 
respectivos impactos do uso e ocupação do solo e da água, permite vislumbrar um potencial de 
graves conflitos com relação à disponibilidade hídrica e ao uso da água.  

Tendo como base a relação direta existente entre chuva e vazão, o objetivo deste trabalho é 
avaliar tendências de variação da precipitação na porção fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul. 
Para tanto, foi verificada a estacionariedade das precipitações médias anuais, das precipitações 
médias para o período de estiagem (abril a setembro) e do período chuvoso (outubro a março). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente selecionou-se 49 estações pluviométricas, 48 inseridas na porção Fluminense e 1 
na porção Mineira da bacia do rio Paraíba do Sul, que apresentavam série histórica com 
monitoramento superior a 30 anos. Aproximadamente 63% destas estações apresentavam séries 
históricas com monitoramento superior a 60 anos, 27% no mínimo 40 anos e as demais 
apresentavam entre 37 e 40 anos de dados. 

De modo geral, foram descartados os dados relativos ao período de 1978 e 1981, devido ao 
grande número de dados faltosos e/ou duvidosos observados, e os anteriores a 1942, visando 
uniformizar o período de estudo. Para o período de 1942 a 1977 foram utilizados os dados 
consistidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) e entre 1982 a 2008 os consistidos pelo Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM). Em 6 estações foram utilizados os dados brutos neste mesmo período 
após sua validação a partir da análise expedita comparativa com os dados consistidos nas estações 
vizinhas. 

Após a escolha das séries históricas utilizadas iniciou-se a identificação das estações que 
apresentavam falhas ou estimativas, através da análise dos resumos mensais precipitados. 
Posteriormente, os meses que apresentaram dados faltosos ou estimados, passaram pela avaliação 
dos dados diários, com a finalidade de considera-los ou não nos testes estatísticos. Os anos que 
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apresentaram mais de 3 meses estimados foram descartados das séries históricas, para a análise da 
variabilidade da precipitação média interanual, e os anos que apresentaram mais que 2 meses 
estimados foram descartados da série histórica utilizada na aplicação dos testes estatísticos para a 
análise da variabilidade da precipitação média para o período de estiagem e chuvoso. 

Por fim, selecionou-se 43 estações pluviométricas sendo 1 no Estado de Minas Gerais e 42 no 
Estado do Rio de Janeiro. Aproximadamente 68% destas estações apresentaram mais de 60 anos de 
dados disponíveis e as demais apresentaram entre 32 e 50 anos de dados disponíveis. 

Ao avaliar os dados percebeu-se que os anos 1954 e 1984 foram os mais secos e os anos 1985 
e 2008 foram os mais úmidos. Já a precipitação média anual, obtida a partir da utilização das 
precipitações médias anuais de todas as estações selecionadas, foi. de 1.491 mm tendo como ano 
mais seco, 1963 (874 mm) e o mais chuvoso, 1983 (2.084 mm).  

Com relação aos testes estatísticos, utilizou-se dois testes de hipóteses não paramétricos: 
Spearman e Mann-Kendall. Estes foram selecionados por serem empregados em estudos que 
envolvem a análise e identificação de tendências climáticas. Este estudo considerou que as amostras 
das precipitações não apresentam tendência temporal contra a hipótese de que os dados apresentam 
tendência. O nível de significância (αo) foi de 5% e 10% e os valores da estatística (Zαo) para os 
níveis de significância de 5% e 10% são de 1,96 e 1,64 respectivamente. Os testes foram aplicados 
aos valores de precipitação média anual, precipitação média do período chuvoso e precipitação 
média do período de estiagem obtidos a partir da série histórica de dados previamente selecionada. 

Teste de Spearman 

É frequentemente utilizado em hidrologia. Este permite a avaliação da estacionariedade das 
variáveis estudadas, no entanto ele não indica se os dados apresentam tendência positiva ou 
negativa, indicando apenas a presença ou não de estabilidade das precipitações. 

Segundo Naghettini & Pinto (2007, apud NERC, 1975), uma tendência temporal, 
eventualmente presente em uma série hidrológica Xt, ao longo do tempo t, pode ser detectada pela 
correlação entre a série e o índice de tempo. Essa é a idéia essencial do teste de Spearman, cuja base 
é o coeficiente de correlação entre as ordens de classificação mt, da sequencia Xt, e os índices de 
tempo Tc, esses iguais a 1,2..., N. A estatística do teste de Spearman tem como base o coeficiente de 
correlação (rs) determinado pela Equação 1. 

 
Equação 1 

Para N > 10 e sob a hipótese nula de que não há correlação entre mt e Tc, demonstra-se que a 
distribuição de rs pode ser aproximada por uma Normal de média nula e variância pela Equação 2. 

 
Equação 2 

Portanto, se a hipótese nula H0 é de que a amostra não apresenta tendência temporal, a 
estatística do teste não paramétrico de Spearman pode ser formulada conforme Equação 3. Esta 
equação segue uma distribuição Normal padrão. 

 
Equação 3 
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Por tratar-se de um teste bilateral, a um nível de significância α, a decisão deve ser a de 

rejeitar a hipótese nula se . 

Teste de Mann-Kendall 

É um dos mais importantes testes de hipóteses utilizado em hidrologia. Entre suas diversas 
aplicações está a avaliação da estacionariedade de variáveis como precipitações e vazões médias, 
permitindo a identificação de tendências positivas ou negativas. 

Segundo Santos et. al. (2010, apud MANN, 1945; KENDALL, 1975), Mann-Kendall é um 
teste que consiste em comparar cada valor da série temporal com os valores restantes, sempre em 
ordem sequencial. É contado o número de vezes em que os termos restantes são maiores que o valor 
analisado. A estatística S é obtida pela soma de todas as contagens, segundo Equação 4. 

 

Equação 4 

A função “sinal” adota os seguintes valores: 

; ;  
A estatística S tende a normalidade quando o tamanho da amostra (N) é grande, apresentando 

média nula e variância conforme Equação 5. 

 
Equação 5 

Onde: tp é o número de dados com valores iguais em certo grupo, q é o número de grupos 
contendo valores iguais na série de dados em um grupo p. 

Considerando a hipótese nula H0 como sendo a indicação de que não há tendência temporal 
nos dados amostrais, Equação 6. Esta equação segue uma distribuição Normal padrão. 

 

 

 

Equação 6 

Se o módulo do valor da estatística (Zmk) for maior que Zα0 a hipótese nula é rejeitada, caso 
contrário ela não será rejeitada. Além da indicação da tendência nos dados, este consegue avaliar, 
caso exista a presença de estacionariedade, se esta tendência é crescente ou decrescente. 

Assim, necessita-se avaliar o sinal do valor da estatística do teste (Zmk). Se o valor de Zmk for 
maior que Zα0 e seu sinal for positivo significa que a amostra apresenta uma tendência crescente, 
caso contrário à tendência será decrescente. 

3. RESULTADOS 

3.1 Precipitação Média Anual 

A primeira variável analisada foi à precipitação média anual, avaliou-se a variabilidade 
interanual das precipitações. A Figura1 e a Figura 2 apresentam um resumo dos resultados de 
tendência significativa dos dados de precipitação média anual, considerando o teste de Spearman e 
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o teste de Mann-Kendall, indicando também a existência de tendência não significativa (NS) e 
tendência significativa (TS), para o nível de significância de 5% e 10%.  

  
Figura 1. Resumo dos resultados do teste de Spearman 

para a precipitação média anual. 
Figura 2. Resumo dos resultados do teste de Mann-Kendall 

para a precipitação média anual. 
 
A Figura 3 mostra a localização das estações pluviométricas que apresentam tendência de 

crescimento ou decrescimento significativo, assim como as estações que não apresentaram 
tendências, segundo o nível de significância de 10%, para o teste de Mann-Kendall. 

 
Figura 3. Indicação da tendência dos dados de precipitação média anual para o nível de 10%, pelo teste Mann-Kendall. 

3.2 Precipitação Média Estiagem 

A Figura 4 e a Figura 5 apresentam um resumo dos resultados de tendência significativa dos 
dados de precipitação média sazonal para o período de estiagem, considerando o teste de Spearman 
e o teste de Mann-Kendall, indicando também se a tendência é positiva ou negativa. 
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Figura 4. Resumo dos resultados do teste de Spearman 

para a precipitação média no período de estiagem. 
Figura 5. Resumo dos resultados do teste de Mann-

Kendall para a precipitação média no período de estiagem. 
 

Os resultados dos testes estatísticos de Mann-Kendall para o nível de significância de 10% 
mostraram que 71,5% das estações pluviométricas que apresentaram uma mudança estatisticamente 
significativa na precipitação média para o período de estiagem, indicaram um crescimento destes 
valores, ao passo que os 29,5% restantes sugeriram um decrescimento.  

A Figura 6 apresenta a localização das estações pluviométricas que apresentaram tendência de 
crescimento ou decrescimento significativo e as que não apresentaram tendência, segundo o nível 
de significância de 10% do teste de Mann-Kendall 

 
Figura 6. Localização das estações pluviométricas e indicação da tendência dos dados de precipitação média no período 

de estiagem ao nível de significância de 10% pelo teste Mann-Kendall. 
 

As estações Vargem Alta (2242019) e Visconde de Imbé (2242017), para o nível de confiança 
de 10%, apresentaram tendência negativa para o período de estiagem, o que pode contribuir com o 
agravamento da escassez hídrica local ou regional. 

3.3 Precipitação Média Chuvoso 

A Figura 7 e a Figura 8 apresenta um resumo dos resultados de tendência significativa dos 
dados de precipitação média para o período chuvoso, considerando o teste de Spearman e o teste de 
Mann-Kendall, indicando também se a tendência é positiva ou negativa. 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7 

  
Figura 7. Resumo dos resultados do teste de Spearman 

para a precipitação média no período chuvoso. 
Figura 8. Resumo dos resultados do teste de Mann-Kendall 

para a precipitação média no período chuvoso. 
 

Os resultados dos testes estatísticos de Mann-Kendall para o nível de significância de 10% 
mostraram que 43% das estações pluviométricas que apresentaram uma mudança estatisticamente 
significativa nos dados de precipitação média no período chuvoso, indicaram um crescimento destes 
valores, ao passo que os outros 57% sugeriram um decrescimento. A Figura 9 apresenta a 
localização das estações pluviométricas que apresentaram tendência de crescimento ou 
decrescimento significativo e as que não apresentaram este comportamento, segundo o nível de 
significância de 5% do teste de Mann-Kendall. 

 
Figura 9. Localização das estações pluviométricas e indicação da tendência dos dados de precipitação média no período 

chuvoso, com nível de significância de 10%, pelo teste Mann-Kendall. 

O resultado para o teste de Mann-Kendall apontou 12 estações pluviométricas com tendência 
de aumento do volume de chuva, com nível de confiança de 10%, para pelo menos 1 dos períodos 
temporais avaliados. Destas, 4 estações localizam-se nos municípios de Teresópolis e Petrópolis que 
nos últimos anos vem registrando significativos eventos extremos, como o ocorrido entre os dias 11 
e 12 de janeiro de 2011. Os testes de Mann-Kendall também apontaram que 8 estações 
pluviométricas apresentaram tendência negativa, com nível de confiança de 10%, para ao menos 1 
dos períodos temporais avaliados. Destas, as estações pluviométricas Paquequer (2142014) e Barra 
Alegre (2242018) apresentaram tendência negativa para os 3 períodos temporais analisados. 
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4. CONCLUSÕES 

A necessidade de conhecer profundamente as componentes integrantes do ciclo hidrológico e 
avaliar possíveis tendências de variação da precipitação é evidenciada perante cenários de 
intensificação do aquecimento global. Estudos científicos como o de Marengo (2007) afirmam a 
ocorrência de alterações no regime de chuvas e incidência de eventos extremos. No entanto, ainda 
não existe consenso quanto a possível origem destas alterações climáticas. Mesmo assim, o indício 
de mudanças significativas no clima torna o estudo do regime de chuvas vital para a melhor 
compreensão desta problemática e seus principais efeitos nos diferentes ecossistemas. 

Os resultados obtidos ao aplicar os testes estatísticos Spearman e Mann-Kendall para 43 
estações pluviométricas selecionadas na área de estudo foram semelhantes no tocante a 
identificação de tendência de variação da precipitação média anual e para o período de estiagem e 
chuvoso. 

Os estudos apresentaram tendência de decréscimo do volume precipitado em algumas 
estações pluviométricas o que pode contribuir para o agravamento da escassez hídrica local ou 
regional. Entretanto, não se pode afirmar a diminuição ou acréscimo regional da disponibilidade 
hídrica na bacia do rio Paraíba do Sul, uma vez que o estudo não contemplou as análise da porção 
Paulista e Mineira. 

Como este estudo analisou períodos temporais com base em precipitações médias, a 
existência de tendência positiva em algumas estações pluviométricas indica apenas a possibilidade 
do agravamento da frequência e magnitude de eventos extremos de precipitação, que precisa ser 
aferida com estudos mais detalhados. 
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