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ANÁLISES DE TENDÊNCIAS EM SÉRIES DE DADOS HIDRO-CLIMÁTICOS 
NO LITORAL DE SÃO PAULO 

 
1. RESUMO 
O presente trabalho busca aplicar métodos estatísticos para a realização de 

analises de tendências de parâmetros hidro-climáticos. Foram utilizados os dados de 

temperatura média, precipitação pluviométrica e vazão média, com registros 

mensais e anuais para alguns municípios localizados no litoral do Estado de São 

Paulo. Para o estudo desses parâmetros foram aplicados os seguintes métodos 

estatísticos: análise de regressão pelo método das médias móveis e/ou suavizações; 

e os métodos não-paramétricos: Mann-Kendall, Pettitt e Run. Os resultados dessas 

anáises podem posteriormente ser utilizados como base para o estudo aprofundado 

de impactos ambientais em cada região, além de servir como um indicativo para o 

fortalecimento de propostas que procuram evitar ou reduzir a possibilidade de 
ocorrência de mudanças climáticas regionais.  

 
2. INTRODUÇÃO 
A exploração da natureza de forma descontrolada gera um desequilíbrio 

ambiental que pode ser encarado em nível planetário, como alteração da camada de 

ozônio, as contaminações das águas oceânicas e algumas áreas continentais, as 
poluições atmosféricas em diferentes níveis, o aquecimento global, a diminuição das 

calotas polares, entre muitos outros problemas. Além disso, a transformação dos 

processos naturais, como mudanças climáticas, muitas vezes é ocasionada pela 

ocupação humana, causando o comprometimento dos sistemas ambientais e 

afetando sua funcionalidade. 

A fim de evitar ou minimizar impactos ambientais, modelos matemáticos e/ou 

estatísticos podem ser usados para descrever e interpretar dados específicos de 

várias áreas, auxiliando substancialmente em decisões mais acertadas. 

Um dos problemas ambientais de grande relevância está relacionado ao 

clima, pois ele exerce influência direta nos processos, tanto de ordem física quanto 

biológica, afetando a sociedade de um modo geral, visto que constitui num recurso 

essencial para a vida e para as atividades humanas (CHRISTOFOLETTI, 1993). 
Segundo argumentam Massoquim e Andrade (2004), o clima é responsável 

direto pela estruturação do relevo, desenvolvimento, e composição do solo e da vida 



tanto animal, quanto vegetal. Pela sua adversidade, o clima torna-se um fator de 

interferência contribuindo para alterações globais e aumentando a ocorrência de 

impactos ambientais.  
Por conta disso, vazões de rios acabam sendo indiretamente afetadas pela 

ação humana, e é de substancial importância para a modelagem matemática, pois 

influencia no comportamento do rio, e de ecossistemas interligados a ele. Como 
apontam Mortatti et. al. (2004), as séries temporais de vazão são o resultado da 

integração dos componentes do ciclo hidrológico e, consequentemente, das 

influências naturais e antrópicas numa determinada região. 

Portanto o estudo aqui apresentado visa estudar as vazões, precipitações e 

temperaturas ao longo do litoral de São Paulo e cidades próximas do mesmo, pois 

estas áreas possuem características climáticas específicas por conta da grande 

umidade que as atinge. Além disso, o litoral tem grande importância ambiental, pois 

nele se encontram as maiores remanescentes de matas nativas do estado de São 
Paulo, com mangues, mata atlântica, entre outros tipos de vegetações. 

Serão empregados os dados de temperatura do Centro Integrado de 

Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO, 2012), e dados de precipitação e vazão 

da Agência Nacional de Águas (ANA, 2013) medidos em várias localidades 

espalhadas pelo território paulista. Por meio desses, foram calculados e analisados, 

via regressão por médias móveis e suavização, e análises de tendências por testes 
não paramétricos, a ocorrência de tendências. 

 
3. OBJETIVO 

Utilizar séries históricas de dados climáticos, como temperatura e precipitação 

pluviométrica, além dos dados hídricos, como a vazão do rio, em localidades do 

Estado de São Paulo ou próximas ao mesmo. O estudo está focado nas séries de 

dados históricos registrados em locais ao longo do litoral do estado e localidades 

próximas ao mesmo, visando identificar tendências desses fenômenos. 

 

 

 

 
 

 



4. METODOLOGIA 
A partir do Centro Integrado de Iinformações Agrometeorológicas (CIIAGRO, 

2012) e da Agência Nacional de Águas (ANA, 2013), foi possível obter as amostras 
de dados desejados para um amplo estudo estatístico.  

A Tabela 1 mostra o nome dos municípios no qual se encontram as estações 

de medição, assim como o os rios estudados e o período das séries históricas. As 

localizações aproximadas das cidades estão indicadas no mapa do Estado de São 

Paulo (Figura 1), respeitando a numeração da Tabela 1. 

 
Tabela 1. Localização dos municípios. E períodos das séries históricas. 

# variável cidade rio Período 
1.V Vazão Biritiba Mirim Ribeirão Gracianópolis 1963 a 2007 
1.P Precipitação Ubatuba - 1945 a 2000 
1.T Temperatura Ubatuba - 1993 a 2012 
2.V Vazão Jequitiba São Lourenço 1953 a 2002 
2.P Precipitação São Paulo - 1940 a 2001 
2.T Temperatura São Paulo - 1997 a 2012 
3.V Vazão Itariri Azeite 1938 a 2007 
3.P Precipitação Ibiúna - 1953 a 2004 
3.T Temperatura Ibiúna - 1997 a 2012 
4.V Vazão Jacupiranga Jacupiranga 1952 a 2006 
4.P Precipitação Cananéia - 1055 a 2004 
4.T Temperatura Cananéia - 2000 a 2012 
5.V Vazão Miracatu São Lourenço 1938 a 2007 
5.P Precipitação Pariquera-Açu - 1940 a 2004 
5.T Temperatura Pariquera-Açu - 1992 a 2010 

 
 

 

 



 
Figura 1: Localização das estações de medição no Estado de São Paulo. 

 
Após o levantamento e organização dos dados, foram construídos os modelos 

matemáticos e estatísticos empregando o programa Microsoft Excel. Esses 

procedimentos foram adotados visando identificar e mapear a evolução das 

temperaturas, precipitações e vazões das localidades listadas na Tabela 1. Desta 

forma, foi possível inferir se ocorrem, e quando, tendência numa determinada série 
histórica para a amostra estudada. 

Para as análises estatísticas citadas acima, foram empregados os métodos 

de regressão linear, por meio das médias móveis e das suavizações, além dos 
testes não-paramétricos, em particular os de Mann- Kendall (SNEYERS et. al., 1990) 

e de Pettitt (PETTITT, 1979) e Run (THOM, 1996) em cada série temporal das 

variáveis citadas na Tabela 1. 

 
5. RESULTADOS 

Após a organização dos dados de temperatura, precipitação e vazão, o 

primeiro procedimento foi a realização dos cálculos das médias móveis e das 

suavizações para a análise de regressão linear visando o ajuste do comportamento 

de cada série, no sentido de se fazer um pré-julgamento da tendência da mesma.  



A Tabela 2 resume as informações obtidas a partir deste procedimento, nela 

são colocados os valores do coeficiente angular (a), a qualidade do ajuste (R2), o 

intervalo de confiança em 95%, os resultados obtidos nos testes de Mann-Kendall e 
Pettitt, apresentados como dentro ou fora dos intervalos de confiança, isto é, a 

tendência se confirma dentro dos limites críticos dos intervalos de confiança bilateral 

(dentro), ou não se confirma (fora), o valor de Z obtido para o teste Run, e finalmente 

as tendências apresentadas, obedecendo a numeração de cada local trabalhado 

indicada na Tabela 1.  

 
Tabela 2. Resultados dos testes paramétricos e não-paramétricos para 

precipitações, vazões e temperaturas para médias móveis das séries temporais. Em 
parênteses, idem para ajustes das suavizações. 

 Testes paramétricos Testes não-paramétricos 

# 
Coefic. 
Angular 

(a) 
R² Interv. Conf. (95%) Mann-

Kendall Pettitt Run (Z) Tendência 

1.V 
-0,0045 
(-0,008) 

0,1082 
(0,6322) 

-0,0085 a -0,0004 
(-0,0103 a -0,0057) dentro fora -0,1508 não confirmada 

1.P 
0,6045 

(0,5566) 
0,4331 

(0,0761) 
0,3773 a 0,8316 

(-0,0060 a 1,1192) dentro fora 0,8573 não confirmada 

1.T 
-0,049 

(-0,556) 
0,9259 

(0,4740) 
-0,0628 a -0,0351 

(-0,0867 a -0,0245) dentro dentro -0,4179 decrescimento 
(2004) 

2.V 
0,0042 

(0,0105) 
0,0719 

(0,0414) 
-0,0009 a 0,0093 

(-0,0044 a 0,0255) dentro fora -1,9675 não confirmada 

2.P 1,8382 
(1,4767) 

0,7630 
(0,4043) 

1,5232 a 2,1533 
(0,9829 a 1,9704) dentro dentro -3,061 crescimento 

(1959) 

2.T 0,0281 
(0,0182) 

0,9927 
(0,1216) 

-0,0024 a 0,0586 
(-0,0143 a 0,0508) dentro fora 0,4800 não confirmada 

3.V -0,0037 
(-0,0070) 

0,1029 
(0,0415) 

-0,0068 a 0,0007 
(-0,0156 a 0,00141) dentro fora -1,8541 não confirmada 

3.P 0,7451 
(0,2712) 

0,5388 
(0,0415) 

0,5187 a 0,9715 
(-0,1067 a 0,6492) dentro dentro -2,1198 crescimento 

(1971) 

3.T 0,0091 
(-0,0110) 

0,7880 
(0,0186) 

-0,0052 a 0,0235 
(-0,0617 a 0,395) dentro fora 1,8998 não confirmada 

4.V 0,09121 
(0,1048) 

0,4820 
(0,2358) 

0,0605 a 0,1218 
(0,0506 a 0,1590) dentro fora -0,8579 não confirmada 

4.P -0,2987 
(-0,2294) 

0,3193 
(0,0258) 

-0,4461 a -0,1513 
(-0,6472 a 0,1882) dentro fora 0,4362 não confirmada 

4.T -0,1182 
(-0,1647) 

0,9729 
(0,8261) 

-0,1543 a -0,0820 
(-0,2218 a -0,1077) dentro dentro -0,3720 decrescimento 

(2003) 

5.V 
0,0309 

(-0,0205) 
0,0591 

(0,0038) 
-0,0020 a 0,0640 

(-0,1014 a 0,0603) dentro fora -3,5161 não confirmada 

5.P 
0,6004 

(0,4274) 
0,8542 

(0,2038) 
0,5277 a 0,6732 

(0,2033 a 0,6515) dentro dentro -2,1460 crescimento 
(1980) 

5.T 
0,1578 

(0,1158) 
0,7336 

(0,3069) 
0,1800 a 0,9918 

(0,0200 a 0,2116) dentro fora -1,1713 não confirmada 

 
 



Para apresentar como foram realizadas as análises estatísticas e seus 

respectivos resultados, optou-se por mostrar a redução dos dados empregando 

gráficos de alguns parâmetros para as localidades: Pariquera-Açu (precipitação 
pluviométrica), Miracatu (vazão do rio São Lourenço), Ibiúna (precipitação 

pluviométrica) e Itariri (vazão do rio do Azeite). 

A Figura 2 corresponde aos dados de precipitação da cidade de Pariquera-

Açu, com média móvel (Figura 2a) e suavização (Figura 2b). Por meio do ajuste 

linear, tanto usando média móvel ou suavização, pode-se identificar uma tendência 

de crescimento no intervalo dos anos de 1940 a 2004. A reta presente em cada 
gráfico mostra os coeficientes angulares (a) positivos, indicando crescimentos desta 

variável naquela localidade. 

y = 0,4274x - 713,93
R² = 0,2038
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y = 0,6005x - 1055,5
R² = 0,8543
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Figura 2. Evolução da precipitação de Pariquera-Açu, com a média móvel dos 
dados (a) e suavização (b), no intervalo de anos (1940-2004) (‘xis’ indicam os 
valores anuais da precipitação, enquanto os “círculos” na Figura 2a indicam as 

médias móveis e na Figura 2b as médias suavizadas). 
 

Ao realizar a regressão, o valor do coeficiente angular também pode 

apresentar-se negativo, indicando uma tendência de decrescimento da série 
histórica. Esse é o caso que ocorre na Figura 3, a qual corresponde aos dados de 

vazão do rio São Lourenço, com seu curso na cidade de Miracatu. Por meio do 

ajuste linear, tanto usando média móvel ou suavização, pode-se identificar uma 

tendência de decrescimento no intervalo dos anos de 1938 a 2007. 
 



y = -0,0206x + 82,647
R² = 0,0039
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y = 0,031x - 18,817
R² = 0,0592
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Figura 3. Evolução da vazão do rio São Lourenço em Miracatu, com a média móvel dos 
dados (a) e suavização (b), no intervalo de anos (1938-2007) (‘xis’ indicam os valores 

anuais da precipitação, enquanto os “círculos” na Figura 3a indicam as médias móveis e 
na Figura 3b as médias suavizadas). 

 

Os testes não paramétricos, no caso Mann Kendall, Pettitt e Run podem 

apresentar-se válidos ou inválidos, confirmando ou não uma tendência. O gráfico da 

Figura 4(a) mostra o teste de Mann-Kendall aplicado para precipitação de Ibiúna, 

verifica-se que a tendência se confirma, pois no mesmo, ocorre o cruzamento das 

curvas estatísticas U(tn) e U*(tn) dentro dos intervalos de confiança, e no teste de 

Pettitt, apresentado na Figura 4(b) há um ponto de mudança brusca e ocorre o 

cruzamento do intervalo de confiança, indicando uma tendência de crescimento da 

evolução da precipitação na cidade de Ibiúna a partir do ano de 1971. O teste Run 

realizado para a mesma série de dados apresentou valor de Z= -2,1198, o qual está 

fora dos intervalos dos níveis de significância de 5% (–1,96 a +1,96) e 10% (–1,65 a 

+1,65), confirmando novamente a presença da tendência nesta série.  
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Figura 4. (a) Gráfico do teste de Man-Kendall, que indica crescimento a partir de 1971, da 
cidade de Biritiba Mirim. (b) Gráfico do teste de Pettitt confirmando o crescimento. 

 
Na Figura 5(a), verifica-se que no teste de Mann-Kendall aparenta a 

existência de um tendência, mas já no teste de Pettitt na Figura 5(b), não se observa 

uma mudança brusca significativa, nem o cruzamento com o intervalo de confiança, 



com isso não se pode confirmar que há uma tendência de decrescimento da vazão 

no rio do Azeite, em seu curso na cidade de Itariri. Neste caso o teste Run 

apresentou valor de Z= -1,8541, o qual está dentro dos intervalos dos níveis de 
significância de 5% (–1,96 a +1,96) e 10% (–1,65 a +1,65), confirmando novamente 

que não há presença de tendência nesta série.  
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Figura 5. (a) Gráfico do teste de Man-Kendall com cruzamentos das curvas estatísticas U(tn) 
e U*(tn) dentro dos intervalos de confiança . (b) Gráfico do teste de Pettitt inválido. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho envolveu grande quantidade de informações extraídas 

dos dados de temperatura média e precipitação de algumas cidades, além de vazão 

de rios presentes próximos ao litoral do Estado de São Paulo, para verificar as 

possíveis tendências dessas grandezas por meio de testes estatísticos 

(paramétricos e não-paramétricos). 

Analisando os resultados obtidos por meio de atividades exploratórias 
realizadas, pode-se observar que para as localidades estudadas, identificou-se 

tendências de crescimento nas variáveis de precipitação e de decrescimento em 

temperatura. Esse fato ocorreu para as séries de temperatura média de Ubatuba e 

Cananéia, e para as séries de precipitação de São Paulo, Ibiúna e Pariquera-Açu. 

Vale ressaltar que para alguns resultados obtidos, dentre os testes não-

paramétricos (Mann-Kendall, Pettitt e Run) usados nesse estudo, foi o teste Run que 
não apresentou pouca coerência com os outros testes. 

O estudo proporcionou uma melhor compreensão das ferramentas 

estatísticas e computacionais, mais especificamente, o programa Microsoft Excel, 

além de um melhor entendimento dos parâmetros climáticos e hidrológicos. 
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