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RESUMO - O objetivo do presente trabalho foi comparar mediante a utilização de coeficientes 

estatísticos os índices de extremos climáticos obtidos a partir de quatro pontos de dados interpolados 

de precipitação e temperatura do ar com índices obtidos a partir de dados pontuais observados de uma 

estação agroclimatológica localizada na região do município de Pelotas/RS, visando avaliar 

estatisticamente a aplicabilidade das séries de dados interpoladas em pesquisas climáticas para a 

região. Para tanto, foram utilizados índices obtidos a partir de dados diários das variáveis interpoladas 

pelo método do inverso da distância ponderada e dados pontuais observados, para o período de 1980 

a 2013. Os índices foram comparados estatisticamente pelo coeficiente de correlação, Viés e índice 

de concordância. Os resultados indicam que para determinados índices, há superestimativa dos dados 

interpolados em relação aos dados observados, o que pode influenciar o resultado da análise de 

extremos climáticos. Com relação a análise de tendência, para a região de Pelotas não foram 

identificadas tendências estatisticamente significativas de alteração para os índices de precipitação, 

enquanto para os índices relacionados à temperatura do ar foram identificadas tendências ao nível de 

significância de 95% somente para os índices obtidos por dados interpolados. 
 
ABSTRACT - The objective of the present work was to compare the indexes of climatic extremes 

obtained from four interpolated data points of precipitation and air temperature with indices obtained 

from the observed point data of an agroclimatic station located in the municipality of Pelotas / RS, 

aiming to statistically evaluate the applicability of interpolated data series in climate surveys for the 

region. In order to do so, we used indexes obtained from daily data of the interpolated variables by 

the inverse method of weighted distance and observed point data for the period 1980 to 2013. The 

indices were compared statistically by the correlation coefficient, bias and concordance index . The 

results indicate that for some indices, there is an overestimation of the interpolated data in relation to 

the observed data, which may influence the result of the analysis of climatic extremes. Regarding the 

trend analysis, for the Pelotas region, there were no statistically significant trends of change for the 

precipitation indexes, while for the indexes related to air temperature trends were identified at the 

95% level of significance only for the indices obtained by interpolated data. 

 

Palavras-Chave – Índices de extremos climáticos, comparação, Mann-Kendall. 
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INTRODUÇÃO 

Mudanças climáticas têm representado tema central na pesquisa climática das últimas 

décadas, e consequentemente, se tornado também relevante temática de estudo no atual panorama de 

discursos ambientais (CROITORU et al., 2013).  

Decorrentes do desequilíbrio do sistema climático são esperados impactos em sistemas 

humanos e naturais. O aquecimento do clima é acompanhado de alterações de extremos climáticos, 

que resultarão em significativos impactos na sociedade, ecossistemas e meio ambiente. Alterações 

relacionadas a extremos climáticos têm sido identificadas desde 1950. Algumas dessas mudanças são 

atribuídas à influência humana sobre o sistema, como extremos de temperatura relacionados ao frio 

e ao calor, aumento nos níveis do mar e aumento no número de eventos de precipitação intensa em 

várias regiões, distribuindo-se de forma desigual sobre o planeta (IPCC, 2012; 2014).   

Visando qualificar e contribuir para a análise de mudanças climáticas foi estabelecida pela 

Organização Mundial de Meteorologia (OMM), equipe especializada em detecção, monitoramento e 

índices de mudanças climáticas (ETCCDMI). Foram elaborados índices de detecção e monitoramento 

relacionados à precipitação e temperatura, que atualmente têm sido reconhecidos e utilizados como 

importante instrumento na análise de extremos climáticos, bem como na investigação de tendências 

espaço-temporais das respectivas variáveis. 

Para determinação dos índices de extremos e obtenção do comportamento de suas tendências 

é necessário lançar mão de um banco de dados consistente, que contemple a área de interesse, com 

período representativo e sem a existência de falhas nas observações. No entanto, conforme exposto 

por Wanderley et al. (2014), a falta de informações quanto à distribuição de dados climatológicos é 

uma limitação frequente, assim como falhas e erros de medição das variáveis. Ainda segundo os 

autores, a disponibilidade de uma série de dados contínua e sem falhas nos dados observados, é 

fundamental para se estabelecer e caracterizar o clima de uma região.  

Nesse sentido, e mediante a disponibilidade limitada de dados observados, técnicas têm sido 

utilizadas visando atender às demandas relacionadas às pesquisas na área climática, entre as quais 

está a proposta de Xavier et al. (2016). A partir de dados observados de estações de monitoramento, 

os autores aplicaram métodos de interpolação de dados, obtendo um banco de dados em grade de alta 

resolução (0,25° x 0,25°), com registros diários de variáveis climáticas para todo o Brasil. 

Diante do exposto, buscando avaliar estatisticamente a aplicabilidade dos dados interpolados, 

o presente trabalho teve como objetivo comparar os índices de extremos climáticos de quatro pontos 

interpolados com os respectivos índices obtidos a partir de dados observados, e ainda, analisar a 
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tendência dos índices de extremos climáticos de precipitação e temperatura do ar, para as estações 

amostrais localizadas na região de Pelotas/RS. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área de estudo desta pesquisa abrange em parte os municípios de Pelotas e Capão do Leão, 

localizados no sul do Rio Grande do Sul (RS). O clima da região é classificado como Cfa (C: clima 

mesotérmico quente, com média do mês de frio entre 3 e 18 ºC; f: precipitação pluvial média mensal 

não inferior a 60 mm – sempre úmido; e a: temperatura do mês mais quente superior a 22 °C), segundo 

classificação de Köppen (Rosa et al., 2011). Segundo Normal Climatológica (1971-2000) para a 

região, a precipitação média anual é de 1366,9 mm e a temperatura média anual é de 17,8°C. Para o 

respectivo período compreendido pela Normal, a precipitação média mensal variou em torno de 113,9 

mm, distribuindo-se regularmente ao longo do ano (EMBRAPA, 2011). 

Para a realização do presente trabalho foram utilizados dados observados obtidos a partir de 

registros pluviográficos da Estação Agroclimatológica de Pelotas (EMBRAPA/UFPel/INMET) e 

ainda dados de quatro pontos obtidos da base de dados Brazil Gridded Meteorological Data from 

1980-2013, gerados por Xavier et al. (2016), que utilizaram métodos de interpolação de dados, entre 

estes, o método de interpolação pelo inverso da distância ponderada, com o desenvolvimento de 

grides de alta resolução (0.25° × 0.25°) de variáveis climáticas para todo o Brasil, dentre estas, 

precipitação e temperatura diárias (https://utexas.app.box.com/v/xavier-etal-ijoc-data) (Figura 1). 

 

https://utexas.app.box.com/v/xavier-etal-ijoc-data
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Figura 1. Localização dos pontos interpolados analisados e da estação de monitoramento 

EMBRAPA/UFPel/INMET na região do município de Pelotas. 

 

Determinação dos índices de extremos climáticos  

A partir dos dados observados, foram calculados 10 índices de extremos climáticos 

relacionados à precipitação e temperatura (Tabela 1), conforme definições do (ETCCDMI) e 

recomendações da (OMM). Para o cálculo dos respectivos índices foi utilizado o software RClimDex, 

desenvolvido e mantido pelos pesquisadores Xuebin Zhang e Feng Yang, do Serviço de Meteorologia 

do Canadá (ZHANG E YANG, 2004).  

Tabela 1 – Índices de precipitação e temperatura, definições e unidades. 

ID Definição  Unidade  

CDD Número máximo de dias consecutivos com precipitação <1 mm Dias 

CWD Número máximo de dias consecutivos com precipitação ≥1 mm Dias 

PRCPTOT Total anual nos dias úmidos para precipitação ≥1 mm mm 

SDII Precipitação total anual dividida pelo número de dias úmidos mm dia-1 

DTR Amplitude anual média da temperatura diurna °C 

SU25 Número de dias no ano em que TX > 25°C Dias 

TXMed Temperatura máxima anual média °C 

TR20 Número de dias no ano em que TN > 20°C Dias 

TXx Maior temperatura máxima anual °C 

WSDI 
Contabilização anual de dias com pelo menos 6 dias 

consecutivos em que TX > percentil 90 
Dias 

 

Análise estatística 

Os índices de extremos climáticos de precipitação e temperatura do ar obtidos a partir de dados 

interpolados foram comparados estatisticamente com aqueles obtidos a partir  dos dados observados 
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da estação agroclimatológica EMBRAPA/UFPel/INMET, sendo utilizados os seguintes métodos 

estatísticos: coeficiente de correlação (Equação 1), que representa o grau de concordância entre as 

variáveis; o Viés que indica a possível tendência de superestimação ou subestimação da variável 

(Equação 2); o índice de concordância de Willmott et al. (1985) (Equação 3), que mede o grau de 

aproximação dos dados, o qual varia de 0 (nenhuma concordância) a 1 (concordância perfeita). 
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em que:  

xi - dados observados de precipitação;  

yi - dados estimados de precipitação;  

�̅� - média dos dados observados de precipitação; 

 �̅� - média dos dados estimados de precipitação; n – número de dados da série. 

Para a avaliação de tendências climáticas foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de 

Mann-Kendall (SNEYERS, 1975). O teste de Mann-Kendall (MK) é o método mais apropriado para 

analisar a significância de possíveis mudanças climáticas em séries climatológicas (GOOSSENS E 

BERGER, 1986). Após determinação, os índices climáticos foram submetidos ao teste de Mann-

Kendall (Mann, 1945), pelo pacote Kendall 2.2 (McLeod, 2011), no software R 3.4.1. Foram 

consideradas diferenças estatísticas significativas quando P < 0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas Tabelas 2 e 3 são apresentados os resultados da comparação estatística para os índices de 

extremos climáticos de precipitação e temperatura do ar, obtidos a partir de dados diários interpolados 

por Xavier et al. (2016) e da série de dados pontuais observados da estação de monitoramento 

EMBRAPA/UFPel/INMET, localizada próxima ao município de Pelotas.  
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Tabela 2. Resultados da comparação estatística para os índices de precipitação obtidos a 

partir de dados interpolados e dados observados. 
Estação Pelotas 

(-31.801°/-52.408°) 

Pontos interpolados 

Índices de extremos climáticos de precipitação 

CDD CWD PRCPTOT SDII 

P Lat.(°) Lon.(°) r viés d r viés d r viés d r viés d 

P1 -31,375 -52,375 0,56 23,76 0,74 -0,12 26,65 0,23 0,92 22259,57 0,94 0,74 14,84 0,56 

P2 -31,625 -52,125 0,80 12,94 0,87 -0,11 20,24 0,25 0,96 8906,55 0,98 0,88 16,30 0,55 

P3 -31,625 -52,375 0,71 15,85 0,83 -0,14 20,94 0,23 0,96 11469,83 0,97 0,85 12,90 0,59 

P4 -31.875 -52.625 0,72 12,38 0,85 0,20 14,53 0,36 0,36 393117,68 0,46 0,86 11,81 0,61 

 

Tabela 3. Resultados da comparação estatística para os índices de temperatura do ar obtidos 

a partir de dados interpolados e dados observados. 

Estação Pelotas  Índices de extremos climáticos de temperatura 

(-31.801°/-52.408°)  

 
SU25 DTR TR20 

Pontos interpolados 

P Lat.(°) Lon.(°) r viés d r viés d r viés d 

P1 -31,375 -52,375 0,20 739,44 0,46 0,54 0,51 0,69 0,70 323,74 0,63 

P2 -31,625 -52,125 0,25 687,65 0,51 0,51 0,54 0,70 0,74 185,47 0,73 

P3 -31,625 -52,375 0,33 638,53 0,56 0,62 0,46 0,75 0,78 194,76 0,73 

P4 -31.875 -52.625 0,31 682,94 0,54 0,60 0,50 0,74 0,79 185,88 0,74 

 
  TXx TXMED WSDI 

P Lat.(°) Lon.(°) r viés d r viés d r viés d 

P1 -31,375 -52,375 0,56 3,99 0,65 0,25 0,82 0,44 0,15 65,50 0,29 

P2 -31,625 -52,125 0,60 3,31 0,70 0,34 0,68 0,51 0,13 62,15 0,28 

P3 -31,625 -52,375 0,61 3,15 0,72 0,39 0,67 0,54 0,11 73,18 0,25 

P4 -31.875 -52.625 0,60 3,11 0,72 0,38 0,68 0,53 0,12 71,09 0,25 

 

Segundo Collischonn (2001), valores de coeficientes de correlação (r) acima de 0,75 são 

considerados bons, enquanto valores entre 0,36 e 0,75 podem ser considerados aceitáveis. Os valores 

do coeficiente de correlação para os índices de precipitação e temperatura do ar obtidos a partir de 

observações diárias e dados interpolados podem ser admitidos como aceitáveis, sendo os melhores 

resultados obtidos para os índices PRCPTOT, SDII, CDD e TR20. Para os índices SDII e TR20 

observa-se um padrão de aumento do valor do coeficiente à medida que diminui a distância entre 

pontos interpolados e estação com dados observados.  

Os valores do Viés apresentaram significativa variação entre a maior parte dos índices 

pesquisados, indicando uma superestimativa para os índices obtidos a partir do método de 

interpolação de dados. Entre os dez índices pesquisados, apenas DTR e TXMED, amplitude anual 

média da temperatura diurna e a temperatura máxima anual média, respectivamente, apresentaram 

valores inferiores a 1,0, indicando para esses dois indicadores, que a utilização de dados interpolados 

tende a subestimar o real comportamento dos dados observados.  
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Para os demais índices, observa-se que, de um modo geral, apesar dos altos valores do Viés, 

os menores resultados estão relacionados aos pontos localizados geograficamente mais próximos à 

da estação de monitoramento do EMBRAPA/UFPel/INMET. As distâncias entre a referida estação e 

os pontos interpolados é de 20 km, 22 km, 33 km e 47 km, respectivamente para os pontos P4, P3, 

P2 e P1.  

Saldanha et al. (2015) utilizando-se do mesmo índice, constataram uma superestimação dos 

dados de precipitação mensal, pelo modelo Global Precipitation Climatology Project (GPCC). 

Estabelecendo a mesma comparação, Baifus et al. (2017) encontraram resultados semelhantes de 

superestimação para variáveis como precipitação e umidade relativa do ar, oriundas do método de 

interpolação e as mesmas variáveis observadas em estação de monitoramento para a região de 

Bagé/RS. Segundo os autores, em geral, à medida que há um aumento da distância do ponto 

interpolado ao ponto observado, os resultados estatísticos dos parâmetros analisados tornam-se menos 

significativos. 

Para o índice de concordância (d), os melhores resultados foram observados para os índices 

de precipitação CDD e PRCPTOT, e para os índices de temperatura do ar DTR, TR20 e TXx, 

entretanto, não é possível reconhecer um padrão característico para as variáveis. Em análise 

superficial, admite-se que a precipitação apresenta maior sensibilidade nas comparações estabelecida, 

em comparação com a variável temperatura do ar. Para Feidas (2014), a precipitação apresenta uma 

natureza altamente variável em comparação com a variabilidade espacial relativamente baixa do 

campo da temperatura do ar, o que pode explicar o fato de os índices obtidos a partir de dados 

interpolados de temperatura do ar aproximarem-se mais dos dados observados do que os índices de 

precipitação interpolados.  

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os valores das tendências dos 12 índices de extremos 

climáticos, obtidos pelo teste de Mann-Kendall e com nível de significância de 95% (p <0.05). 

Juntamente com o valor da tendência, está indicado o sinal da mesma, sendo que os valores em negrito 

correspondem às tendências com significância estatística. 

Tabela 4 – Tendência dos índices de extremos climáticos de precipitação para os postos localizados 

na região de Pelotas/RS. 

Estação amostral Lat.(°) Lon.(°) 
CDD CWD PRCPTOT SDII 

dia ano -1 dia ano -1 dia ano -1 mm dia ano-1 

Ponto 01 -31,375 -52,375 0.13 -0.187 -0.173 -0.119 

Ponto 02 -31,625 -52,125 0.181 -0.232 -0.116 -0.067 

Ponto 03 -31,625 -52,375 0.022 -0.049 -0.127 -0.138 

Ponto 04 -31.875 -52.625 0.042 -0.134 0.037 0.038 

Pelotas  -31.801  - 52.408 0,118 -0,094 -0,112 -0,020 
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Tabela 5 – Tendência dos índices de extremos climáticos de precipitação para os postos localizados 

na região de Pelotas/RS. 

Estação 

amostral 
Lat.(°) Lon.(°) 

SU25 DTR TR20 TXx TXMed WSDI SU25 

°C dias °C °C dias °C Dias 

Ponto 01 -31,375 -52,375 -0,321 -0,37 0,068 0,198 -0,365 -0,270 -0,321 

Ponto 02 -31,625 -52,125 -0,302 -0,382 0,347 0,305 -0,319 -0,320 -0,302 

Ponto 03 -31,625 -52,375 -0,263 -0,261 0,252 0,334 -0,282 -0,320 -0,263 

Ponto 04 -31.875 -52.625 -0,276 -0,273 0,279 0,324 -0,288 -0,312 -0,276 

Pelotas  -31.801  - 52.408 0,159 0,109 0,121 0,034 0,159 -0,188 0,159 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4 observa-se que tanto para os índices de 

precipitação obtidos a partir de dados interpolados quanto para os índices obtidos a partir de dados 

observados, não foram identificadas tendências significativas de alteração para o período estudado 

(1980 a 2013).  

Conforme pode ser observado na Tabela 5, para os índices de temperatura do ar obtidos a partir 

dos dados pontuais observados na estação de monitoramento de Pelotas, assim como para os índices 

de precipitação, não foram identificadas tendências significativas de alteração para o período 

estudado. Para os índices determinados a partir dos dados interpolados, os resultados de tendência 

podem representar um indicativo de diminuição de extremos relacionados à temperatura.  

O índice SU25, representa a contagem anual de dias com temperatura superior a 25°C, sendo 

identificada a tendência significativa de diminuição para os quatro pontos amostrados. 

Semelhantemente, para o índice TXmed, que representa o valor de temperatura máxima média anual, 

identificaram-se tendências significativas de diminuição de temperatura. O resultado obtido para os 

referidos índices concorda com o resultado obtido para o índice DTR, que representa a amplitude 

anual média da temperatura diurna.  

Já para os índices TR20 e TXx, que representam o número de dias no ano com temperatura 

superior a 20°C e a maior temperatura máxima anual, respectivamente, foram identificadas tendências 

significativas positivas. Para TR20, três pontos amostrados indicaram tendência de aumento do 

indicador, enquanto para TXx, os quatro pontos amostrados indicaram a tendência de aumento. Para 

TXn, que representa a menor temperatura máxima anual, identificou-se a tendência de decréscimo 

apenas para um dos pontos amostrados. 

Pesquisas semelhantes tem sido realizadas nas demais regiões do país. Os resultados obtidos 

demonstram além do indicativo de mudanças nos padrões de precipitação e temperatura do ar, um 

padrão diversificado dessas alterações para cada região. Santos et al. (2009) identificaram mudanças 

locais na precipitação para o estado do Ceará, com relação aos índices CDD e CWD e para os índices 

PRCPTOT, R50mm, R95p e Rx5day. Já Silva et al. (2015), identificaram resultados que apontam 
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para um padrão de aquecimento em grande parte do estado do Paraná, enquanto a maior parte dos 

indicadores de extremos relacionados à precipitação mostrou-se sem significância estatística para o 

estado. 

CONCLUSÕES 

Os dados de precipitação e temperatura do ar obtidos pela metodologia de interpolação são 

passíveis de utilização em áreas para as quais não haja disponibilidade de séries de dados com 

significativo período de observações, ou ainda, caso as séries apresentem falhas.  

Entretanto, a metodologia demanda análise complementar, uma vez que, como pôde ser 

observado entre os resultados, há superestimação dos indicadores de extremos climáticos, tanto para 

precipitação como para temperatura do ar, o que pode influenciar a análise da tendência temporal dos 

respectivos índices. Além disso, é de interesse considerar o efeito da distância dos pontos interpolados 

em relação ao ponto observado para as variáveis.   

 A análise dos índices de extremos climáticos para a região de Pelotas não indicou tendências 

estatisticamente significativas de alteração para os índices de precipitação, enquanto para os índices 

relacionados à temperatura do ar foram identificadas tendências ao nível de significância de 95%. 

Entretanto, a partir dos estudos realizados não é possível afirmar que mudanças nos padrões 

climáticos relacionados às variáveis analisadas estão ocorrendo, sendo desta forma indicada a 

pesquisa contínua para a área de interesse. 
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